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УДК 621.314 

А.Ю. Букарос, аспірант, науковий керівник О.А. Онищенко, д.т.н., професор 

Одеська державна академія холоду, м. Одеса, Україна 

 

КОРЕКТОР КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ЧАСТОТНО-РЕГУЛЬОВАНОГО 

ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 

 

Запропонований новий метод корекції коефіцієнту потужності вторинних джерел 

живлення частотно-регульованих електроприводів. Проведено порівняння енергетичних 

характеристик пропонованого коректора коефіцієнту потужності з існуючими технічними 

рішеннями. 

Предложен новый метод коррекции коэффициента мощности вторичных источников 

питания частотно-регулируемых электроприводов. Проведено сравнение энергетических 

характеристик предлагаемого корректора коэффициента мощности с существующими 

техническими решениями. 

The new method of the power factor correction of the frequency-regulated electric drives 

secondary power supply is offered. Comparing power descriptions of the offered power factor 

corrector is conducted to the existent technical decisions. 

 

При включенні в промислову електричну мережу пристроїв з реактивною складовою 

навантаження (газорозрядні лампи, імпульсні джерела живлення, випрямлячі, керовані 

електроприводи тощо) відбувається викривлення форми та поява вищих гармонік 

споживаного струму таких пристроїв. Це призводить до проблеми електромагнітної 

сумісності електричного обладнання й мережі, яка характеризується значенням коефіцієнту 

нелінійних викривлень (КНВ) [3]. Крім цього наявність реактивної складової додатково 

підвищує величину споживаного струму та знижує коефіцієнт потужності навантаження [3]. 

Проблема найбільш повного використання електричної енергії є актуальною з моменту 

початку її використання. Починаючи з 1995 року, ця проблема стала ще гострішою з 

введенням стандарту Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) IEC 61000-2-3 

«Електромагнітна сумісність. Границі викидів для синусоїдального струму (обладнання з 

вхідним струмом меншим або рівним 16 А на фазу)» [2] та введенням в дію в Україні 

міждержавного стандарту ГОСТ 13109-97 [5] наказом №354 від 18 червня 1999 року 

Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації. Ці стандарти 

регламентують жорсткі умови електромагнітної сумісності пристроїв силової електронної 

техніки. Зокрема, коефіцієнт потужності всіх споживачів електричної енергії потужністю 

вище 300 Вт повинен наближатися до одиниці, а значення КНВ напруги електричної мережі 

не повинно перевищувати 12%. Невиконання цих вимог світовими виробниками силової 

електронної техніки спричиняє не тільки відсутність конкурентоспроможності, а й в деяких 

випадках неможливість продажу своєї продукції на світовому ринку. Вказані стандарти 

постійно вдосконалюються та доповнюються, при чому вимоги до електромагнітної 

сумісності становляться більш жорсткими. 

Слід зазначити, що значну частину споживачів електроенергії і ринку силової 

електронної техніки складають регульовані електроприводи промислових машин і 

механізмів – роботів, станків, насосів, вентиляторів, компресорів тощо. Серед них постійно 

поширюється доля електроприводів змінного струму з частотним регулюванням швидкості 

обертання. Отже, в світі останніх стандартів МЕК питання підвищення коефіцієнту 

потужності й електромагнітної сумісності частотно-регульованих електроприводів являється 
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актуальним завданням. 

Для вирішення задачі підвищення коефіцієнту потужності й електромагнітної 

сумісності електричних споживачів виробниками електричного обладнання пропонується 

кілька технічних рішень. Історично першим з цих рішень і найбільш простим в реалізації є 

пасивний метод корекції коефіцієнту потужності [1]. Проте ефективна робота пасивного 

коректора коефіцієнту потужності можлива лише при чітко вираженої незмінної індуктивної 

складової навантаження (люмінесцентні лампи, електроприводи конвеєрів). Такий коректор 

має порівняно великі габарити та масу, невеликий коефіцієнт потужності (не більше 0,95) і 

не вирішує питання електромагнітної сумісності імпульсних пристроїв. Для частотно-

регульованих електроприводів зі змінним навантаженням, які в своєму складі мають 

інвертор напруги, працюючий на частоті 20-50 кГц, пасивний метод корекції не придатний, 

оскільки не зможе підтримувати високі значення коефіцієнту потужності і відповідно низькі 

значення КНВ. 

Розвиток силової електроніки та поява в останні три десятиріччя повністю керованих 

електронних силових приладів – IGBT та MOSFET транзисторів призвело до можливості 

технічної реалізації імпульсного способу корекції коефіцієнта потужності [1] з високими 

енергетичними показниками, які повністю відповідають останнім вимогам МЕК. 

Конструктивні та енергетичні показники імпульсних коректорів в теперішній час постійно 

удосконалюються. 

Метою статті є описання нового метода імпульсної корекції коефіцієнту потужності та 

порівняння його характеристик з існуючими технічними рішеннями. 

Побудова імпульсних коректорів коефіцієнту потужності (ККП) можлива з 

використанням двох топологій перетворювачів напруги: чоперної – на основі імпульсного 

перетворювача напруги, що знижує, та бустерної – на основі імпульсного перетворювача 

напруги, що підвищує. Оскільки чоперний перетворювач в принципі не спроможний 

виробляти вихідну напругу більшу за вхідну, то його область застосування обмежена 

вторинними джерелами живлення електронних приладів та електроприводами постійного 

струму. Обидві топології передбачають два можливих режиму роботи коректора. Режим 

пульсуючого струму, який характеризується спаданням струму індуктивності до нуля на 

кожному періоді керуючого сигналу, може ефективно застосовуватися лише для 

малопотужних споживачів з причини високих значень пульсацій споживаного струму та 

електромагнітних завад. Тому в даній роботі будемо розглядати ККП в складі бустерного 

перетворювача напруги, працюючий в режимі неперервного струму. 

Для класу ККП, що розглядається, існують два принципово різних технічних рішення. 

Одне з них передбачає використання в схемі стабілізації вихідної напруги аналогового 

множника напруги, який керує порогом відкриття ключового елементу коректора [1]. 

Наявність в схемі множника напруги призводить до суттєвого ускладнення структури 

коректора і появи викривлень споживаного струму в інтервалах часу, близьких до переходу 

напруги мережі через нульове значення. Це пов’язано з інструментальними викривленнями в 

аналогових множниках при перемножуванні малих величин, які прямують до нульового 

значення. Незважаючи на вказані недоліки, цей спосіб корекції коефіцієнту потужності 

широко використовується світовими виробниками силової електроніки і буде розглядатися в 

даній статті в порівнянні з іншими технічними рішеннями. 

Друге технічне рішення корекції коефіцієнту потужності базується на запатентованій 

компанією International Rectifier технології «керування в одному циклі». Дана технологія 

передбачає використання в схемі стабілізації вихідної напруги інтегратора зі скиданням на 

кожному такті керуючого сигналу [4]. Сигнал розбалансу вихідної напруги керує 
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коефіцієнтом підсилення інтегратора, який в свою чергу керує порогом відкриття ключового 

елементу коректора, здійснюючи стабілізацію вихідної напруги. Такий підхід призводить до 

значного спрощення структури ККП. Проте він має суттєвий недолік: відсутність 

гармонійного сигналу, що задає, супроводжується появою низькочастотних викривлень 

форми струму. Це призводить до зниження коефіцієнту потужності особливо при значному 

змінюванні навантаження, що має місце в частотно-регульованих електроприводах. Крім 

цього, відносно висока частота комутації ключового елементу (100 кГц) підвищує 

комутаційні втрати і висуває більш жорсткі вимоги до ключового транзистора. 

В основу пропонованого авторами методу корекції коефіцієнту потужності поставлено 

задачу зменшити викривлення синусоїдальної форми споживаного струму, спростити 

структуру, знизити собівартість та підвищити ККД частотно-регульованих електроприводів з 

ККП за рахунок зміни структури керуючої схеми коректора. Поставлена задача вирішена в 

конструкції ККП для частотно-регульованого електроприводу, що зображена на рисунку 1, 

де позначено: 1 – діодний міст; 2 – дросель; 3 – діод, що відсікає; 4 – перший вихідний вивід 

схеми; 5 – другий вихідний вивід схеми; 6 – фільтруючий конденсатор; 7 – ключовий 

транзистор; 8 – датчик вихідної напруги; 9 – датчик вхідної напруги; 10 – датчик струму 

дроселя; 11 – підсилювач похибки вихідної напруги; 12 – тактовий генератор 

синусоїдального сигналу; 13 – схема визначення нульового значення вхідної напруги; 14 – 

суматор; 15 – компаратор; 16 – таймер; 17 – D-тригер; 18 – драйвер ключового транзистора. 

 
Рисунок 1 – Структурно-принципова схема ККП 

 

Роботу пропонованого коректора коефіцієнта потужності пояснює рисунок 2, де 

позначено: 21 – сигнал з виходу підсилювача похибки вихідної напруги 11, пропорційний 

необхідної зміни амплітуди струму дроселя, 22 – вихідний сигнал генератора 12, 23 – сигнал 
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датчика вхідної напруги 9, 24 – сигнал на виході суматора 14, 25 – сигнал датчика струму 

дроселя. 

Працює коректор коефіцієнту потужності наступним чином. Вхідна синусоїдальна 

напруга мережі Uвх перетворюється випрямлячем 1 на однополярну пульсуючу напругу, яка 

контролюється датчиком вхідної напруги 9. Якщо ключовий транзистор 7 відкритий, то 

відбувається накопичування магнітної енергії дроселем 2. При цьому струм дроселя зростає 

практично лінійно за законом I = Uв ∙ t / L, де Uв – напруга на виході випрямляча 1, t – час, L – 

індуктивність дроселя. Якщо ключовий транзистор 7 закритий, то дросель 2 віддає 

накопичувану енергію в навантаження, і струм дроселя спадає практично лінійно за законом 

I = Imax – (Uвих - Uв) ∙ t / L, де Uвих – вихідна напруга коректора, Imax – максимальний струм 

дроселя. При цьому напруга Uв підсумовується з напругою на дроселі, і напруга на вихідних 

виводах схеми 4, 5 зростає і може перевищувати значення Uвх. Фільтруючий конденсатор 6 

призначений для згладжування пульсацій вихідної напруги Uвих, яка контролюється датчиком 

вихідної напруги 8. Діод 3 призначений для блокування навантаження та фільтруючого 

конденсатора 6 від транзистора 7 в періоди знаходження його в відкритому стані. 

 
Рисунок 2 – Графіки основних сигналів елементів схеми ККП 

 

Стабілізацію вихідної напруги при змінюванні навантаження або мережевої напруги та 

забезпечення синусоїдальної форми споживаного струму здійснює керуюча схема наступним 

чином. Сигнал з датчика вихідної напруги 8 порівнюється з величиною заданої напруги Uз 

підсилювачем похибки вихідної напруги 11, який формує сигнал 21 пропорційний 

необхідної зміни амплітуди струму дроселя, що подається на керуючий вхід генератора 

синусоїдальної напруги 12. Структурна схема тактового генератора синусоїдальної напруги 

12 зображена на рисунку 3, де позначено: 19 – інтегратор зі скиданням вихідного сигналу, 20 

– суматор. 
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Рисунок 3 – Структурно-принципова схема тактового генератора синусоїдальної напруги 

 

Схема уявляє собою два послідовно з‘єднаних інтегратора, охоплених негативним 

зворотним зв‘язком. Передавальна функція між виходом Uг і керуючим входом має вигляд: 

 
  122






pRC

pRC
pW .        (1) 

На виході передавальної функції такого виду буде формуватися синусоїдальний сигнал 

з кутовою частотою ω = 1/RC і амплітудою, яка дорівнює вхідному керуючому сигналу. 

Підбором значень R і C можна встановити необхідну частоту вихідного синусоїдального 

сигналу генератора 12 (50 Гц). 

Таким чином на виході генератора формується сигнал похибки 22 за законом Uг = 

Uгmax∙|sin ωt|, амплітуда Uгmax якого буде дорівнювати сигналу підсилювача похибки вихідної 

напруги 11, як зображено на рисунку 2. Сигнал скидання інтеграторів 19 подається логічною 

схемою 13 кожний раз при досягненні напруги на виході випрямляча 1 нульового значення 

для запуску генератора 12 синхронно з мережевою напругою і мінімізації похибки 

формування сигналу Uг, обумовленої інерційністю елементів генератора 12 та неточним 

підбором величин R і C. 

Сигнал 22 генератора 12 віднімається від сигналу 23 датчика вхідної напруги 

суматором 14, який формує сигнал завдання струму дроселя 24 за законом Uзс = (Uвmax - 

Uгmax)∙|sin ωt|. Таким чином створюється негативний зворотній зв‘язок по вихідній напрузі 

коректора коефіцієнта потужності. При будь-якій зміні вихідної напруги, за рахунок зміни 

сигналу завдання 24 відбувається відповідна зміна величини струму дроселя, а отже й 

споживаного з мережі струму, що призводить до повернення значення вихідної напруги Uвих 

до заданого Uз та її стабілізації. 

Формування синусоїдальної форми мережевого струму здійснюється компаратором 15, 

який порівнює сигнал завдання струму дроселя 24 з сигналом 25 датчика струму дроселя 10 і 

формує керуючі імпульси, що за допомогою D-тригера 17 та драйверу 18 подаються на 

затвор ключового транзистора 7. Зміна стану D-тригера 17 відбувається в моменти часу 

надходження імпульсів з таймеру 16, при цьому стан D-тригера може як змінитися, так і 

залишитися попереднім в залежності від сигналу з компаратора 15. Таким чином середня 

частота комутації ключового транзистора 7 буде нижче тактової частоти таймеру 16. В 

результаті роботи керуючої схеми ключовий транзистор відкривається при зниженні та 

закривається при перевищуванні значення струму дроселя відносно заданого 24. При цьому 

струм дроселя, а отже й споживаний з мережі струм, буде практично повторювати форму 
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мережевої напруги, і коефіцієнт потужності всієї схеми буде досягати значення 0,98 – 0,998. 

Порівняння пропонованого способу корекції коефіцієнту потужності з двома 

розглянутими технічними рішеннями в класі ККП, побудованими на основі бустерної 

топології та працюючими в режимі неперервного струму індуктивності, було проведено за 

допомогою чисельного моделювання в середовищі Matlab 2011. З метою імітації змінного 

навантаження частотно-регульованого електроприводу дослідження проводилося для трьох 

значень навантаження – номінального (100 Вт), збільшеного та зменшеного в 3 рази 

відповідно. Для оцінки і порівняння якості споживання електроенергії використовувалися 

наступні величини: коефіцієнт корисної дії – η, коефіцієнт потужності ККП – cosφ, КНВ 

(таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Показники енергетичної ефективності варіантів ККП 

Показник 

енергетичної 

ефективності 

Навантаження 

ККП з 

множником 

напруги 

ККП на основі 

технології 

«керування в 

одному циклі» 

Пропонований 

ККП з тактовим 

генератором 

синусоїдального 

сигналу 

η 

зменшене в 3 рази 0,914 0,929 0,948 

номінальне 0,96 0,955 0,966 

збільшене в 3 рази 0,97 0,959 0,974 

cosφ 

зменшене в 3 рази 0,996 0,981 0,987 

номінальне 0,998 0,999 0,998 

збільшене в 3 рази 0,94 0,999 0,999 

КНВ, % 

зменшене в 3 рази 4,75 14,04 12,57 

номінальне 3,16 4,04 4,79 

збільшене в 3 рази 2,97 1,65 1,14 

 

Аналіз результатів, наведених в таблиці 1, дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Пропонований коректор коефіцієнту потужності в порівнянні з коректорами, 

побудованими на основі технології «керування в одному циклі», має більш високий ККД за 

рахунок зниження середньої частоти комутації ключового елементу і, як наслідок, 

зменшення комутаційних втрат в ньому. 

2. В порівнянні з коректорами коефіцієнту потужності з множником напруги 

пропонований коректор також має більш високий ККД за рахунок спрощення схеми 

керування (відсутності множника напруги). 

3. Більш високі значення коефіцієнту потужності пропонованого ККП в порівнянні з 

двома іншими варіантами при зміні навантаження спричиняються наявністю гармонійного 

сигналу, що задає та відсутністю інструментальних викривлень множника напруги. 

4. Крім цього зниження середньої частоти комутації ключового транзистора в 

пропонованому ККП підвищує надійність схеми, збільшує термін служби за рахунок 

зниження середньої робочої температури пристрою. 
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ГЛОБАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В АСИНХРОННИХ  

СТАТИЧНИХ ТИРИСТОРНИХ КОМПЕНСАТОРАХ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ З 

ПРИМУСОВОЮ КОМУТАЦІЄЮ 

 

Розглянуто визначення умов, за якими можливе глобальне керування енергетичними 

процесами в асинхронному статичному тиристорному компенсаторі реактивної 

потужності з примусовою комутацією за критерієм мінімуму питомої споживаної 

активної потужності. 

Ключові слова: глобальне керування, статичні компенсатори, примусова комутація, 

енергоощадні технології, мінімізація.  

 

Рассмотрено определение условий, при которых возможно глобальное управление 

энергетическими процессами в асинхронном статическом тиристорном компенсаторе 

реактивной мощности с принудительной коммутацией по критерию минимума удельной 

потребляемой активной мощности. 

Ключевые слова: глобальное управление, статические компенсаторы, 

принудительная коммутация, энергосберегательные технологии, минимизация. 

 

Definition of terms, which can control global energy processes in asynchronous static 

thyristor compensators of reactive power with forced commutation by the criterion of minimum of 

specific consumption of active power is considered. 

Key words: global control, static compensators, forced commutation, power saving 

technologies, minimization. 

 

Вступ. Статичні тиристорні компенсатори (СТК) реактивної потужності  повинні 

мати широкий діапазон регулювання реактивної потужності, велику швидкодію, мале 

споживання активної потужності під час керування реактивною потужністю, декілька  

каналів регулювання реактивної потужності, а також забезпечувати різні способи керування 

тиристорами. Одним з перспективних напрямків  вирішення цих проблем є застосування  

СТК з примусовою комутацією. Застосування СТК з примусовою комутацією дозволяє 

покращити інтегральні показники енергетичного процесу та одержати на навантаженні різні 

форми напруги. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В роботі [1] було запропоновано для 

деяких стратегій керування тиристорами в якості СТК реактивної потужності використати 

трифазні регулятори напруги з примусовою комутацією, схеми яких наведені у роботі [2]. 

Суттєвим недоліком цих схем є синхронна комутація фазних реакторів, оскільки вторинні 

обмотки живлячого трансформатора одночасно підключаються до навантаження. У цьому 

випадку квазіусталений режим роботи схеми настає  за час більший ніж період живлячої 

напруги, що  призводить до зменшення швидкодії статичного компенсатора. Крім того, у разі 

живлення СТК з примусовою комутацією синусоїдною напругою питома споживана активна 

потужність не залежить від кута керування комутуючих тиристорів, що не дозволяє 

реалізувати енергоощадні технології керування статичним компенсатором. В роботах [3,4] 

було запропоновано формувати на вторинних обмотках трифазного живлячого 
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трансформатора напругу прямокутної форми за рахунок насиченої магнітної системи та  

використати асинхронну комутацію фазних реакторів, коли вторинні обмотки 

трансформатора підключаються до навантаження незалежно одна від одної. Це дозволило 

значно покращити енергетичні процеси в СТК з примусовою комутацією та запровадити 

енергоощадні технології керування реактивною потужністю. Однак, через залежне керування 

комутуючими тиристорами обмежується функціональність СТК, зменшується кількість 

можливих способів керування ними та стає неможливим глобальне керування 

енергетичними процесами в статичних компенсаторах. 

Мета статті. Метою статті є визначення умов за якими можливе глобальне керування 

енергетичними процесами в асинхронних статичних тиристорних компенсаторах реактивної 

потужності з примусовою комутацією у разі незалежного керування комутуючими 

тиристорами. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Енергетичні процеси в асинхронному 

СТК реактивної потужності з примусовою комутацією можна охарактеризувати 

інтегральними показниками. В якості цих показників доцільно використати реактивну 

потужність як інтегральну міру швидкості зміни напруги живлення у часі: 

                                                        
0

1 1

2 2

T
du

Q idu i dt
dt 

     ,                                                (1) 

де i  та u  – миттєві значення струму і напруги, а також споживану активну P  та питому 

споживану активну потужності 
QP [3]: 

                                                          
0

1

2

T

P uidt


  ,                                                       (2) 

                                                              
Q

P
P

Q
 ,                                                           (3) 

які довели свою ефективність у подібних задачах. 

При незалежному керуванні комутуючими тиристорами їх вмикання та вимикання 

здійснюється незалежно один від одного у довільні моменти 1 , 2 , 3  (рис.1). Лише кут 

вимкнення В  є функцією  зазначених вище кутів. 
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Рис.1. Форми напруг та струмів на навантаженні в СТК з примусовою комутацією при 

незалежному керуванні комутуючими тиристорами 

 

Із рис.1 випливає, що на ділянках від 1  до 2  та 3   до В  вторинна обмотка 

трансформатора підключається до фазного реактора, а на ділянці від 2  до 3   фазний 

реактор замикається на коротко, що забезпечує неперервність струму через нього. Заступні 

схеми, які характеризують цей алгоритм наведені на рис.2,а,б. 

r2 , x2 rP , xP rP , xP

a) б)
 

Рис.2. Заступні схеми для різних ділянок роботи асинхронного СТК з примусовою 

комутацією 

 

Відповідно до рис.1 та рис.2 можна виділити три ділянки, на яких закон зміни струму 

через фазний реактор буде різним. Ці струми можна визначити на підставі узагальненого 

рівняння електричної рівноваги кола: 

                                                  
 

   2 2
2

n

n mn n

di
x r i n U

dt




 
   ,                                               (4) 

де 1,2,3n   – номер ділянки; 
mU  – амплітудне значення напруги; t   – час у відносних 

одиницях;   – колова частота; 
1 2 pr r r  , 

1 2 px x x  , 
0 pr r , 

0 px x , 2r  та 2x  – відповідно, 

активний та реактивний опори вторинної обмотки трансформатора; 
pr  та 

px  – відповідно, 
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активний та реактивний опори фазного реактора. 

При незалежному керуванні комутуючими тиристорами на ділянці 1 2     до 

сумарного активно-індуктивного опору вторинної обмотки трансформатора і фазного 

реактора прикладена напруга mU . На ділянці 2 3       напруга відсутня. На ділянці 

3 B       до сумарного активно-індуктивного опору вторинної обмотки 

трансформатора і фазного реактора прикладена напруга mU . З врахуванням рівняння (4) та 

початкових умов струми на відповідних ділянках матимуть вигляд: 

                                                              1 1

1

1

1mIi e
  




  
 

,                                                         (5) 

                                                         1 1 2 2 2

2

1

1mIi e e
     




 
  ,                                                    (6) 

                                           2 2 3 1 31 1 2
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1 1m mI I
i e e e

         


 

        
 

,                              (7) 

де 
1

m
m

U
I

x
 , 1

1

1

r

x
  , 0

0

0

r

x
  . 

Прирівнюючи струм  3i   до нуля, одержимо кут вимкнення: 

                                            2 2 31 1 2

3

1

1
ln 1 1B e e

     
  



      
 

.                                      (8) 

Величина реактивної та споживаної активної потужності у відносних одиницях з 

врахуванням виразів (1), (2), (5) – (8) будуть  дорівнювати відповідно: 
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де  
 1

1

m

i
i

I


  ,  

 3

3

m

i
i

I


  ,  

 

m

u
u

U


   – відповідно, струми та напруга у відносних 

одиницях;  2   ,  3      - зміщені дельта-функції Дірака. 

Із виразів (9) та (10) випливає, що інтегральні показники енергетичного процесу Q  й 

P  є функціями від скалярної множини кутів керування 1 2 3, ,   . Тому, за допомогою цих 
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показників можна оцінити ефективність енергетичних процесів асинхронних СТК з 

примусовою комутацією для будь-яких способів їх керування. Наприклад, виходячи з 

нерівності: 

                                                          
 
 

1 2 3

1

1 2 3

, ,

, ,
Q

P
P

Q

  


  





  ,                                                  (11) 

можна знайти скалярну множину кутів керування  
1 2 3, ,   , яка мінімізує величину 

питомої активної споживаної потужності (3) під час керування реактивною потужністю 

асинхронного СТК з примусовою комутацією і, тим самим, дозволяє реалізувати 

енергоощадні технології керування. Підставляючи у вираз (11) формули (9) та (10), 

одержимо трансцендентну нерівність: 

            1 1 2 1 1 2 2 2 32

1 2 1 11 1 ln 1 1e e e
         

   
   

         

                                                     1 1 2 2 2 32

11 1 0e e
      


  

    .                                     (12) 

Для конфігурації СТК з примусовою комутацією, яка наведена в роботі [4], питомі 

опори 0  та 1  відповідно дорівнюють: 3

0 1,757 10   , 3

1 2,318 10   . В найгіршому 

випадку, коли 1 2      та 2 3    , маємо 

  3
1 1 2 2,31810 31 1 7,2557607 10e e
            , 

  3
2 2 3 1,75710 0 1e e

         . Оскільки 

    1 1 2 2 2 3 31 7,2557607 10 1e e
             , то  логарифмічну функцію в (12) можна 

наблизити з похибкою 
31,75171 10 %  таким чином: 

               1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3

2
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З врахуванням цього наближення вираз (12) приймає вигляд: 
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Розв’язуючи нерівність (13) відносно кута 3 , одержимо: 
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В реальних умовах керування кут 3  знаходиться у  межах від 0 до , тобто є 

позитивною величиною. Тому необхідно так керувати кутами 1  та 2 , щоб аргумент 

логарифмічної  функції в формулі (14) був менший за одиницю: 
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В тривимірному просторі координат 3 2 1, ,    співвідношення (14) визначає певну 

граничну поверхню, нижче якої знаходиться скалярна множина кутів керування 

комутуючими тиристорами, що забезпечує мінімізацію величини питомої споживаної 

активної потужності й, тим самим, дозволяє реалізувати енергоощадні технології керування 

асинхронним СТК з примусовою комутацією. Водночас у разі глобального керування 

енергетичними процесами, коли змінюються всі кути керування комутуючими тиристорами, 

можна вирішувати певні локальні завдання, наприклад, забезпечити виконання нерівності 

(15). 

Висновки 
Під час аналізу інтегральних показників енергетичних процесів в асинхронному СТК 

реактивної потужності з примусовою комутацією у разі незалежного керування 

комутуючими тиристорами визначені умови за якими можливе глобальне керування 

енергетичними процесами за критерієм мінімуму величини питомої споживаної активної 

потужності. Ці умови визначають скалярну множину кутів керування комутуючими 

тиристорами, яка дозволяє реалізувати енергоощадні технології керування асинхронного 

СТК  з примусовою комутацією. Крім того, під час глобального керування енергетичними 

процесами можна вирішувати інші локальні завдання. 
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УДК 669.1:382                                                

О.А. Бабанина 

Донецкий национальный университет, г. Донецк, Украина 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕСУРСО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВОВ ВЫСОКОАКТИВНЫМИ 

РЕАГЕНТАМИ» 

Разработана математическая модель расплавления порошковой проволоки, которая 

учитывает: процессы, протекающие в проволоке; теплофизические и динамические явления, 

протекающие в сталеразливочном ковше в процессе ввода проволоки в расплав. 

 

A mathematical model was developed to melt the flux-cored wire. It takes into account: the processes 

occurring in the wire, thermal and dynamic phenomena occurring in the ladle in the input wire into the 

melt. 

 

Розроблена математична модель розплавлення порошкового дроту, який враховує: процеси, що 

протікають в дроті; теплофізичні і динамічні явища, що протікають в сталеразлівочном ковші в 

процесі введення дроту в розплав. 

 

Ключевым направлением, обеспечивающим высокие механические свойства металлопроката из 

высококачественных конструкционных сталей является их обязательная внепечная обработка 

порошковой проволокой с высокоактивными реагентами, наиболее распространенным из которых 

является кальций. Подтверждением этому может служить оснащение всех сталеплавильных цехов, 

ориентированных на производство качественных конструкционных сталей оборудованием и 

технологией для ввода порошковой проволоки в сталеразливочный ковш.  

Наряду с широким применением данной технологии, при ее использовании в серийном 

промышленном производстве ряд недостатков, которые проявляются в значительном снижении 

степени усвоения кальция иногда на единичных плавках, а иногда на длительных сериях. Это 

приводит к снижению положительного влияния на свойства стали, так и к его дополнительному 

расходу, в случае выхода на поверхность металла нерастворившийся порошковой проволоки или 

ухудшению экологических показателей процесса. 

Для обеспечения высокой эффективности обработки расплавов в ковше порошковой 

проволокой с высокоактивными реагентами необходимо применить рациональные параметры 

данной технологии, такие как скорость и область ввода порошковой проволоки. Эти параметры 

существенно зависят от гидродинамической и теплофизической обстановки в ковше, а также от 

температуры и химического состава расплава. 

 Определение этих параметров экспериментальным путем в производственных условиях 

связаны с большими техническими и финансовыми трудностями. Физическое моделирование, в 

связи с трудностями, связанными с учетом чисел подобия не может обеспечить получения 

объективных результатов. Поэтому для предварительной оценки разрабатываемого процесса, а 

также оптимизации его параметров используют математическое моделирование. 

В настоящее время, математическое моделирование является наиболее приемлемым и 

надежным методом исследования. Несмотря на допущения и предположения, сопутствующие 

математической и физической постановке задачи, полученные результаты при численном 

моделировании не только совпадают с экспериментальными и аналитическими, но и раскрывают 

неизвестные аспекты при решении задач гидродинамики и тепломассопереноса. 

В связи с этим, в данной главе рассматривается математическое описание гидродинамических и 
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теплофизических процессов в расплаве сталеразливочного ковша; теплофизических процессов в 

системе порошковая проволока – расплав; движение частиц силикокальция в расплаве после 

растворения оболочки порошковой проволоки; математическая реализация перечисленных 

процессов. 

Разливочный ковш емкостью 10 тонн представляют собой зауженный книзу усеченный 

цилиндр с верхним диаметром 1400, а нижним 1280 мм, высотой 1675 мм, толщиной 

металлического кожуха 25 мм и толщиной футеровки 140 мм. Температура футеровки в ковше 

составляет 900
0
С, а температура залитого в ковш металла – 1600

0
С. 

 Приняты следующие допущения: 

 расплав в начальный момент времени неподвижен и имеет постоянную температуру 

по всему сечению полости ковша; теплофизические параметры расплава постоянны и 

соответствуют теплопроводности, плотности, и теплоемкости жидкой стали;  

 теплофизические параметры футеровки и кожуха не зависят от темпереатуры; 

Схема расчетной области и принятых координат представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Схема расчетной области 

В момент времени t > 0 равновесие в системе расплав – ковш нарушается и в жидкой стали 

начинаются процессы конвективного теплообмена. Данные процессы в расплаве описываются 

следующей системой уравнений: уравнение Навье-Стокса в приближении Буссинеска [1] в 

цилиндрической системе координат: 
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Здесь u, v – радиальная и осевая компоненты вектора скорости V, 
zrr 









1
 - оператор 

Гамильтона,  = м + т – эффективный коэффициент вязкости, м
2
/с; м - коэффициент 

кинематической вязкости, т - коэффициент турбулентной вязкости, механизм определения 

которого будет представлен ниже, g – ускорение свободного падения, м/с
2
,  - коэффициент 

объемного расширения 1/К, r и z- радиальная и осевая координаты, м, Т – текущая температура 

расплава, с,  и  - теплоемкость, плотность и теплопроводность расплава. 

Система уравнений (1)-(3) дополняется краевыми условиями: 

t=0: u=0, v=0, T=T0, Tcт=900
0
С. 
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(4) 

z=0 u=0 v=0 T=T0 (5) 

r=rcn u=0 v=0 T=T0 (6) 

z=zcn u=0 v=0 T=T0 (7) 

На границе кожуха ковша – окружающая среда работает условие 3 рода: 
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На границах расплав - футеровка и футеровка – кожух: 
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Где индексы ст, рас, фут, руб, ср – соответствуют стенке, расплаву, футеровки, кожуху, 

металлической рубашке, окружающей среды. 

Для перехода в систему ( - ), осуществляется операция «rot», после чего, уравнение Навье-

Стокса переписывается в виде: 
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 Функция тока представлена в следующем виде:
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Краевые условия, записываются следующим образом: 

t=0: =0:  = 0; u=0; v=0; T=T0. 

Граничные условия для функции тока записываются в виде 
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Перепишем уравнения (2) – (3), (10) и граничные условия для функции тока и температуры в 

критериальном виде, такая запись позволит решать целый класс задач. Введем характерные 

величины: в качестве масштаба длины, температуры и скорости выбраны диаметр ковша R0, 
начальная температура расплава Т0, скорость V0 = R0/a, где а =/с. Вводим понятия безразмерной 

величины: ,;~;~
000 TTVvvVuu  где величины со знаком «тильдой» и  - являются 

безразмерными. При записи вышеперечисленных знак «тильда» опустим, т.к. все значения будут 

безразмерны. 
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Где Fo = at/R0
2
, Pr = /a, Gr = gTR0

3
/

2
 – критерии Фурье, Прандтля, Грасгоффа соответственно 

[2].  

      Граничные условия для уравнения гидродинамики останутся без изменения, а граничные 

условия на границе стенка ковша – окружающая среда для температуры, с учетом критериев 

запишется в виде:  cpBi
r








. 

При решении многих задач переноса сплошной среды невозможно применить аналитические 

методы к системе дифференциальных уравнений в частных производных, что обусловлено 

нелинейностью и многомерностью. Наиболее приемлемым методом решения уравнений переноса, 

применяемым для широкого класса задач механики сплошных сред, является метод конечных 

разностей (метод сеток). Сущность его состоит в том, что область непрерывного изменения 

аргумента заменяется конечным дискретным множеством точек (узлов), образующих 

пространственно-временную разностную сетку [3]. Функция непрерывного изменения аргумента 

рассматривается как сеточная функция дискретного аргумента, в узлах сетки. Все рассматриваемые 

дифференциальные уравнения и краевые условия заменяются их конечно-разностными аналогами. 

В результате нелинейные дифференциальные уравнения заменяются нелинейными алгебраическими 

уравнениями. Такую систему называют разностной задачей или разностной схемой.  

При моделировании использовались следующие методы: возмущенного оператора, разности 

против потока и прогонки для неявной конечно-разностной схемы второго порядка аппроксимации. 

Пакет прикладных программ (ППП) разработан в среде Delphi 10. 

В результате математического моделирования получено распределение функции тока и 

температуры в сталеразливочном ковше (рис. 2) 
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Рисунок 2. Распределение температуры (слева) и функции тока (справа) в сталеразливочном 

ковше через 10 минут после начала расчета в реальном времени 

 

Эффективность внепечной обработки стали, во многом, зависит от того, на какой глубине 

высвобождается наполнитель из порошковой проволоки и начинается его взаимодействие с 

металлом. Оптимальная скорость ввода проволоки в расплав зависит от многих параметров, 

влияющих на кинетику процесса взаимодействие вводимого реагента с расплавом к которым 

следует отнести: состав, геометрические размеры порошковой проволоки, теплофизические 

характеристики наполнителя и оболочки, химический состав и температуру расплава, а также от 

условия теплоотдачи от расплава к оболочке порошковой проволоки.  

Физические процессы, протекающие на поверхности оболочки при вводе порошковой 

проволоки в расплав могут быть представлены следующим образом. После погружения в расплав 

на поверхности проволоки образуется корочка затвердевшего шлака и расплава. Температура 

внешней поверхности затвердевшего слоя равна температуре ликвидус жидкой стали. Толщина 

корочки возрастает до определенного значения и затем по мере прогрева оболочки и наполнителя 

расплавляется до полного ее исчезновения, после чего начинается взаимодействие оболочки и 

расплава.  

Диффузия углерода из расплава в поверхностный слой оболочки приводит к понижению 

температуры ликвидус стали до значения, меньшего температуры расплава, и начинается ее так 

называемое диффузионное плавление путем совместного протекания процессов тепло- и 

массообмена [4]. Поверхностный слой оболочки насыщается углеродом из расплава до 

концентрации солидус, и образуется жидкая фаза равновесного состава. При этом температура 

плавящейся поверхности меньше, чем температура расплава, что обеспечивает внешний тепловой 

поток, необходимый для продолжающегося прогрева проволоки и компенсации теплоты  фазового 

превращения.  

При постановке задачи приняты следующие допущения: 

 тепловые контакты между внутренней поверхностью оболочки и порошковым 

наполнителем, а также между наружной поверхностью оболочки и слоем затвердевшего расплава 

приняты идеальными; 

 науглероженный поверхностный слой оболочки  считается плоским, что допустимо в 

силу его малой толщины; 

 перенос тепла в осевом направлении очень мал, а фронты плавления – плоские; 
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 температура жидкой металла в ковше постоянна в течение всего периода ввода 

проволоки; 

 направление движения вводимой в ковш проволоки рассматривается как вертикальное; 

 коэффициент теплоотдачи к движущейся проволоки определяется  по скорости ее 

перемещения в неподвижном расплаве. 

Математическая модель, описывающая процессы, протекающие в порошковой  проволоке, 

состоит из уравнения теплопереноса 
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для учета фазового перехода в интервале температур солидус Тs и ликвидус Тl в уравнение 

теплопроводности введена функция источника теплоты: 
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где (Т)=Vтв/V0 – доля твердой фазы в двухфазной зоне, V0 – объем двухфазной зоны, м
3
, с  = 1 

- W/(сж T0 )/]T - эффективная теплоемкость, Дж/кг К [30]; сж - теплоемкость в жидкой фазе 

расплава; W - скрытая теплота кристаллизации, Дж/кг;  - доля твердой фазы которая 

определяется из правила неравновесного рычага [5]: 
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которая для затвердевшей оболочки расплава имеет вид: 
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 Условие теплообмена на границе между затвердевшей оболочкой и расплавом 

описывается уравнением: 
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На оси ленты условие теплообмена задано в виде 
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На границе раздела поверхности проволоки и оболочки металла задано граничное условие  4 
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Начальные условия приняты следующими: 

Т(х,0)=Т0, 0  х  R, z(0) = R. 

  

После расплавления намерзшего слоя расплава и исходной стальной оболочки происходит 

расплавление ее наполнителя. В этом случае необходимо учитывать тепловой эффект от 

воздействия порошковой проволоки с жидкой сталью. Условно принято, что тепловой эффект 
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растворения, окисления и испарения элементов порошковой проволоки распределяется между ней 

и расплавом пропорционально их коэффициентам теплопроводности. Математическое описание 

процесса плавления в этом случае включает уравнение (17) без свободного члена, уравнение (18) и 

условие теплообмена на границе раздела между поверхностью ленты и жидкой сталью с учетом 

аддитивности тепловых эффектов: 
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где Q - суммарный тепловой эффект, кДж/кг.  

При достижении по сечению оболочки определенной температуры (Тд), проволока начинает 

терять жесткость и ее поведение напоминает движение частицы в расплаве под действием 

конвективных и  подъемных сил, которое можно описать следующей формулой, учитывающей 

присоединенную массу, силу Архимеда и гидродинамическое сопротивление; 
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где  -суммарная плотность оболочки проволоки и модификатора кг/м
3
; -ко-эффициент 

гидродинамического сопротивления н/м
2
; V1 и V0 - скорости движения расплава и проволоки, м; 

Vп =V0-V1;  rп  -безразмерный радиус проволоки; r-радиус-вектор проволоки; Ar-критерий 

Архимеда [4]. 

Значение температуры TД  определяется согласно [6], для доэвтектоидной стали марки 08КП, 

применяемой для изготовления оболочки порошковой проволоки. 

TД = Д

с

Д TT   

Здесь TД
с
 -зависимость температуры TД  от содержания углерода С,: в стали, для данной марки 

стали TД =103,125С
2
  - 316,25С + 910=885

0
 C [5]. В наших расчетах T  принималось равным 35

0
C, 

тогда температура потери жесткости проволоки TД =920
0
C.При достижении этой температуры 

конец проволоки достигнет точки с координатами (x2, y2). 

Полученные результаты свидетельствуют, что время плавления порошковой проволоки с 

силикокальцием и алюминиевой катанки снижается при повышении температуры обрабатываемой 

стали и скорости ее разливки (рис.3). 
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Обозначения  

 –1500
0
С,  –1600

0
С,  –1650

0
С 

Рисунок 3. Время плавления порошковой проволоки диаметром 8 мм в зависимости от 

температуры расплава и скорости разливки стали: кривая  

 

Это объясняется тем. что более высокая температура стали способствует более быстрому 

нагреву и плавлению намерзшего слоя и оболочки порошковой проволоки. Повышение скорости 

разливки стали приводит к увеличению скорости движения циркуляционных потоков, которые 

смывая более холодной пограничный слой метала на разделе фаз металл – намороженный слой 

(оболочка), также способствуют более быстрому нагреву и расплавлению порошковой проволоки. 

При увеличении температуры стали от 1550
0
С до 1650

0
С снижение времени плавления  

порошковой проволоки достигает 40-50%. 

 

 
Рисунок 4. Скорость плавления порошковой проволоки, в зависимости от диаметра проволоки: 

кривая  –1500
0
С,  –1600

0
С,  –1650

0
С. 

 

 
Рисунок 5. Изменение доли твердой фазы для порошковой проволоки с силикальцием ( ) и 

алюминиевой катанки ( ) при их расплавлении в стали при температуре 1600
0
С. 
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При увеличении диаметра порошковой проволоки время ее плавления в обрабатываемой стали 

увеличивается в среднем на 30 -40% (рис. 4) 

На рисунке 5 представлена схема изменения доли твердой фазы в процессе растворения 

порошковой проволоки. В первый период времени на границе раздела фаз (стальной оболочкой 

толщина которой 0,5 мм и расплавом) происходит намерзание слоя металла, что приводит к 

увеличению радиуса проволоки, во второй, наблюдается плавление намерзшего слоя, а затем и 

оболочки проволоки. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная математическая модель  расплавления порошковой проволоки 

учитывает не только теплофизические процессы, протекающие в порошковой проволоке, в 

зависимости от их конструктивных особенностей, теплофизических характеристик наполнителя, 

но и теплофизических и динамических явлений, протекающих в сталеразливочном ковше в 

процессе ее ввода в расплав. 

Модель базируется на системе нелинейных дифференциальных уравнений теплопроводности, 

описывающих процессы передачи тепла в проволоке и близлежащем расплаве. Тепловые эффекты 

плавления и кристаллизации учитываются с помощью квазиравновесной модели двухфазной зоны.  

В результате математического моделирования определено время плавления порошковой 

проволоки с силикокальцием диаметром 8, 10 и 12 мм при ее вводе в трехсекционный 

промежуточный ковш МНЛЗ в зависимости от температуры обрабатываемой стали и скорости ее 

разливки. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Морозов А.Н. Внепечное вакуумирование стали. – М.: Металлургия. – 1975. -285с. 

2. Освоение технологии производства конвертерной стали для листового проката с 
повышенными требованиями по ультразвуковому контролю / О.В. Носоченко, С.Г. 

Мельник, Л.С. Лепихов и др. //Сталь. – 2002. - №11.- С.15. 

3. Филиппов Г.А., Радионова И.Г., Бакланов О.Н. и др. Коррозионная стойкость стальных 
трубопроводов // Технология металлов. – 2004. – №2.- С. 24-27 

4. Развитие технологических основ производства качественных сталей массового назначения / 
А.И. Троцан, Л.А. Позняк, Б.Ф. Белов и др. // Труды IV Конгресса сталеплавильщиков. – 

Москва. – 1997.- С. 59-61. 

5. Рациональный режим обработки стали в промежуточном ковше порошковыми и 
монолитными проволоками / О.В. Носоченко, А.И. Троцан, Е.А. Чичкарев и др. //Металл и 

литье Украины. – 2003. - № 7-8. – С. 28-30. 

6. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов 
химических производств. – М.: Высшая школа, 1991. – 400с. 

 

 

 

 

 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

33 

УДК 697.9 

Суходуб І.О., Нагорна С.О., керівник: Дешко В.І. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут 

енергозбереження та енергоменеджменту, Кафедра теплотехніки та енергозбереження, м. 

Київ, Україна 

 

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПЛАСТИНЧАСТОГО 

ТЕПЛОУТИЛІЗАТОРА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

 

В статті визначаються та аналізуються техніко-економічні показники роботи 

пластинчастого мембранного теплоутилізатора в системах вентиляції з використанням 

детальних метеорологічних даних для м. Києва. 

В статье определяются и анализируются технико-экономические показатели работы 

пластинчатого мембранного теплоутилизатора в системах вентиляции с использованием 

детальных метеорологических данных для г. Киева. 

The paper identifies and analyzes technical and economic parameters of the plate membrane 

heat recovery unit in ventilation systems operation using detailed meteorological data for Kyiv. 

 

Вступ 

Масовий перехід в житловому і адміністративно-громадському секторі (зокрема, не 

тільки при будівництві, але й при реконструкції і ремонті) на герметичні вікна на ряду з 

перевагами, наприклад, зменшення теплових втрат у тепловому балансі будівлі, покращення 

звукоізоляційних характеристик будівлі, має такий недолік, як погіршення стану 

мікроклімату в приміщеннях, де застосовуються системи природної вентиляції. Спроби 

забезпечувати повітрообмін за допомогою систем витяжної вентиляції не привели до 

покращення умов в приміщенні, так як можуть спричинити незбалансованість витрат 

припливного і витяжного повітря. Якщо ж регулювати повітрообмін за рахунок 

відкриття/закриття кватирок, то це приведе до переохолодження приміщення (збільшення 

навантаження на систему опалення). 

Одним із шляхів зменшення енергоємності систем вентиляції, а відповідно і підвищення 

їх ефективності є використання повітря, яке видаляється з приміщення, для нагрівання 

припливного повітря за допомогою теплоутилізаторів. Такі системи, зокрема, широко 

використовуються в Північній Європі [1]. 

Існують наступні типи теплообмінників, які використовуються для утилізації в системах 

припливно-витяжної вентиляції [2]: пластинчастий рекуперативний, роторний 

регенеративний, з проміжним теплоносієм, з тепловими трубами, а також теплова камера та 

тепловий насос. 

В даній статті розглядається рекуперативний пластинчастий теплообмінник, тому що він 

представляє найбільш доступний спосіб впровадження енергозберігаючих технологій при 

встановленні нових та реконструкції існуючих систем вентиляції шляхом обміну теплоти 

між витяжним і припливним повітрям. До того ж, їх встановлення можливе без заміни 

основних вузлів системи вентиляції. Рекуперативні теплообмінники виконуються у вигляді 

пакетів пластин, які розташовані таким чином, що вони утворюють два суміжні канали. По 

одному з них рухається витяжне повітря, по іншому – припливне.  

Основними перевагами таких утилізаторів є: простота конструкції та відсутність 

рухомих частин; виключення потрапляння витяжного повітря у припливне; легкість 

технічного обслуговування; незначне додаткове споживання електричної енергії на приводи 

вентиляторів. Основними недоліками є: використання тільки при пересіканні припливного та 
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витяжного повітропроводів; можливість обмерзання теплообмінника у зимових період. В 

залежності від конструктивного виконання ефективність пластинчастих теплообмінників 

може знаходитися у діапазоні 50-80% та мати втрату напору в припливному та витяжному 

каналах від 50 до 250 Па. Захист рекуперативних теплообмінників від утворення інею в 

каналі витяжного повітря забезпечується попереднім підігрівом припливного повітря, 

регулюванням витрат припливного чи витяжного повітря та періодичним розморожуванням 

теплообмінника В якості матеріалу теплообмінника може використовуватися ультратонка 

полімерна мембрана або спеціально оброблений папір, основна перевага якого є утилізація 

явного і прихованого тепла витяжного повітря [2]. 

Способи оцінки ефективності теплоутилізаторів 

Існують декілька способів оцінки ефективності утилізаторів теплоти [3]. Наприклад, 

основною є оцінка за допомогою коефіцієнтів ефективності теплообмінників (по явній, 

прихованій та повній теплоті). Інший спосіб оцінки ефективності побудований на основі 

ексергетичного ккд, який враховує ексергію потоку повітря та електричної енергії [4]. 

Ефективність утилізаційної установки також можливо оцінити за техніко-економічними 

показниками, наприклад, очікуваним терміном окупності додаткових капітальних затрат для 

різних типів теплоутилізаторів, значень їх ефективності, вартості і аеродинамічного опору. В 

даній статті розглядається оцінка ефективності теплоутилізатора на основі техніко-

економічних показників. 

В якості установки, що досліджувалась, була прийнята припливно-витяжна установка 

LGH 15-RX5 компанії Mitsubishi Electric [5], модельний ряд якої представляє собою канальну 

вентиляційну установку, яка складається з перехресно-струминного теплообмінника, 

припливного і витяжного вентиляторів, системи автоматики, байпасного пристрою та 

фільтрів, призначену для котеджів, квартир та невеликих офісів. 

Опис роботи теплоутилізатора при різних температурах 

Згідно характеристик установки розглядаються такі температурні режими роботи: 

 при температурах зовнішнього повітря в діапазоні tOA =(-10 … -15) 
0
С кожну годину 

припливний вентилятор вимикається на 10 хвилин та теплообмінник продувається 

теплим витяжним повітрям (для запобігання загрози замерзання теплообмінника);  

 при температурах tOA ≤-15 
0
С передбачається наявність попереднього нагріву (по датчику 

температури зовнішнього повітря); розрахунок утилізованого теплового потоку і 

потужності калориферів був проведений за допомогою програмного забезпечення 

Lossnay Selection & Lossnay Economical calculation [5]. 

Показники енергетичної ефективності установки 

Розрахунок утилізованої теплової енергії був проведений тільки для опалювального 

сезону з огляду на режим роботи теплоутилізатора за добу в приміщенні громадської будівлі: 

24 години, 12 годин (з 9 до 21 години) і 8 годин (з 9 до 17 години). 

Величина економії теплової енергії на опалення з урахуванням ентальпійного 

коефіцієнту ефективності визначалася [6]: 

 , , ,1 ,
l n

total ij ij RA ij OA h ij

i k j m

KW G h h 
 

   
 

    (1) 

де і – календарна доба року; для кожного з років містить два періоди: з 01 січня (k) до 15 

квітня (l) включно; з 15 жовтня (k) до 31 грудня (l) включно; 

j – календарна година доби року; розглядається три варіанти: 8-ми (m=9, n=17), 12-ти (m=9, 

n=21) і 24-ох годинний (m=1, n=24) режими роботи установки; 

ijG  - мінімальне з двох значень масової витрати витяжного або припливного повітря для 

кожної години, кг/с; 
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,ij RAh і ,ij OAh  - погодинні значення ентальпії повітря всередині приміщення і ззовні, кДж /кг; 

h
  - ентальпійний коефіцієнт ефективності по повній теплоті [6]: 

,SA OA
h

RA OA

h h

h h







       (2)

 

де SAh  - погодинне значення ентальпії припливного повітря, кДж/кг∙год; 

,1ijK  - коефіцієнт, який враховує відключення установки для попередження утворення інею: 

 при 
0 0

,115 10 1OA OA ijt C i t C K      ; при 
0 0

,115 10 0,833OA ijC t C K     ; 

  - крок розрахунку, 1 год. 

Величина явної утилізованої теплової енергії з урахуванням температурного коефіцієнту 

ефективності визначалася [6]: 

 , , ,1 ,
l n

sensible ij p ij RA ij OA t ij

i k j m

c KW G t t 
 

    
 

    (3) 

де ,ij RAt  і ,ij OAt  - погодинні значення температури повітря всередині приміщення і зовні, °С; 

pc  - значення середньої ізобарної теплоємності повітря, кДж/кг∙°С; 

t  - температурний коефіцієнт ефективності по явній теплоті [6]: 

,SA OA
t

RA OA

t t

t t







       (4)

 

де SAt  – температура припливного повітря, °С. 

Вихідні дані і параметри для проведення оцінки ефективності 

Для розрахунку систем вентиляції необхідні наступні вихідні дані: параметри 

навколишнього повітря (які є різними, в залежності від пори року) та параметри повітря 

всередині приміщення. Параметри всередині приміщення за умови ефективної роботи 

системи опалення будуть відповідати встановленим нормам [7], параметри зовнішнього 

повітря постійно змінюються. 

Для розрахунку величини утилізованої теплоти були взяті погодинні метеорологічні дані 

за 2009-2010 роки по м. Києву [8] (температура, відносна вологість, барометричний тиск). 

Температури зовнішнього повітря (їх середня кількість годин стояння протягом 2009-2010 

років) представлені на рис.1. 
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Рисунок 1 – Середня кількість годин стояння температур за 2009-2010 роки для м. 

Києва 

Але використання графіків кількості годин стояння зовнішніх температур для установок 

утилізації повної теплоти ускладнюється у зв’язку з тим, що в кожній календарній годині 

значенню зовнішньої температури відповідає своє значення вологовмісту в залежності від 

метеорологічної ситуації. Також при їх використанні неможливо дослідити різні графіки 

роботи установки протягом доби (наприклад, при змінному режимі роботи установки). Тому, 

метою даної роботи є дослідження техніко-економічних показників роботи установки з 

використанням погодинних значень температури і вологості зовнішнього повітря та з 

врахуванням графіку роботи установки.  

Помісячні погодні дані температури і вологовмісту (чи вологості) наведені на рис. 2-3. 

 
Рисунок 2 – Параметри зовнішнього повітря у співвідношенні температура-

вологовміст за січень 2010 року 

 
Рисунок 3 – Параметри зовнішнього повітря у співвідношенні температура-відносна 

вологість у січні 2010 року 

Аналогічні графіки результатів були отримані і для інших місяців розглянутого періоду. 

Аналізуючи отримані результати можемо побачити, що вологовміст експоненціально 

залежить від температури зовнішнього повітря, а графіки, які характеризують залежність 

температури зовнішнього повітря і вологості мають більший розкид точок. Така залежність 

виникає за рахунок багатьох параметрів, зокрема таких, як атмосферний тиск, хмарність, 

вологість, швидкість вітру, наявність дощу та ін., які впливають на вологість атмосферного 
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повітря. Тому дослідження техніко-економічних показників роботи установки проведено з 

використанням календарних погодинних значень температури та вологості зовнішнього 

повітря. 

При визначенні техніко-економічних показників враховані затрати електроенергії на 

електроприводи припливного та витяжного вентиляторів та на калорифер. 

Параметри повітря в приміщенні 

Для проведення розрахунку прийнято параметри, які занесені до табл 1. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Назва параметру Одиниці вимірювання Значення 

Температура в приміщенні в холодний 

період року 
0
С 20 

Відносна вологість повітря в приміщенні % 45 

Витрата повітря м
3
/год 150 

h  - 0,74 

t  - 0,811 

Потужності вибраних калориферів в залежності від температури зовнішнього повітря 

представлені на рис. 4. З нього видно, що потужність калорифера прямо пропорційно 

залежить від температури зовнішнього повітря. 

 
Рисунок 4 – Потужність обраних калориферів 

 

Результати розрахунку 

На рис.5 - 8 зображена повна та явна утилізована енергія в приміщенні в залежності від 

температурного режиму навколишнього середовища (холодний період року), а також від 

тривалості роботи теплоутилізаційної установки, виражена у Гкал. Величини утилізованої 

енергії та затрати на приводи вентиляторів та калорифери представлені в табл. 2, та будуть 

використані для розрахунку економії грошових коштів і терміну окупності впровадження 

даної установки. 
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Рисунок 5 – Повна утилізована теплова енергія за 2009-2010 роки в залежності від 

режиму роботи теплоутилізатора 

 
Рисунок 6 – Повна усереднена утилізована теплова енергія за 2009-2010 роки згідно 

температурного режиму роботи теплоутилізатора, Гкал 
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Рисунок 7 – Явна утилізована теплова енергії за 2009-2010 роки в залежності від 

режиму роботи теплоутилізатора 

 
Рисунок 8 – Явна усереднена утилізована теплова енергія за 2009-2010 роки згідно 

температурного режиму роботи теплоутилізатора 

 

Таблиця 2 – Усереднена утилізована теплова енергія за 2009-2010 роки та 

електроенергія на приводи вентиляторів і калорифер 

Режим роботи 

теплоутилізатора 

WTOTAL, 

Гкал/ кВт·год 

WSENSIBLE, Гкал/ 

кВт·год 

WFAN, кВт∙год WCALORIF, 

кВт∙год 

24 години 4,36 / 5070,9 3,335 / 3879,0 876,0 52,9 

12 годин 2,15 / 2502,9 1,633 / 1898,9 438,0 20,9 

8 годин 1,47 / 1711,4 1,114 / 1296,3 292,0 13,6 

Наведені в діаграмах і таблицях результати обчислень показують, що більша величина 

утилізованої енергії буде при 24-годинному режимі роботи теплоутилізатора. Так як, за 

рахунок того, що протягом  опалювального періоду року спостерігається незначна 

повторюваність температур tOA ≤-15 
0
С, то затрати енергії на попередній нагрів складають 

незначну частину від утилізованої енергії (близько 1%). 
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Економія грошових коштів і терміни окупності для громадських будівель 

При розрахунку економії грошових коштів розглядається два варіанти: 

 економія теплової енергії від мережі теплопостачання; 

 економія електроенергії при заміщенні електричного опалення. 

Величина економії грошових коштів визначається за наступним виразом [9]: 

/ ( ) ,TOTAL HEAT EL FAN CALORIF ELE T TW W W   
   (5)

 

де TOTALW - утилізована енергія, Гкал або кВт·год; 

/HEAT ELT  - тариф, відповідно, на теплову або електричну енергію, грн./Гкал або грн./кВт·год; 

FAN CALORIFiW W  - споживана електроенергія приводами вентиляторів та калорифером 

відповідно, кВт·год. 

Тарифи на електричну та теплову енергію були взяті на сайті ПАТ «Київенерго» для 

юридичних споживачів [10], а вартість припливно-витяжної установки - у офіційних дилерів-

виробників [5]. 

Розрахунки економії грошових коштів і терміни окупності наведені в табл. 3. 

Таблиця 3 – Економія грошових коштів 

Режим роботи 

теплоутилізатора 
Етепл, грн./ Ток, роки Еел.ен, грн./ Ток, роки 

24 години 4135,5 / 2,73 4354,0 / 2,59 

12 годин 2046,5 / 5,52 2149,1 / 5,26 

8 годин 1400,1 / 8,07 1478,1 / 7,65 

Ефективність утилізації теплоти 

Якість та вартість енергії, що використовують приводи вентиляторів для подолання 

опору елементів системи та калорифери, є вищою, ніж тієї, яку утилізує теплообмінник. Для 

оцінки довгострокової ефективності теплоутилізаторів можна використовувати коефіцієнт 

повернення енергії (ratio of energy recovery - RER):  

,TOTAL

FAN FAN CALORIF CALORIF

RER
N T N T

W


  
    (6) 

де FAN CALORIFN i N  – потужність приводу вентилятора і калорифера, кВт; 

FAN CALORIFT i T  – час роботи вентиляторів і калорифера відповідно, год. 

Коефіцієнт повернення енергії приведений до витрати первинного палива на одиницю 

виробленої енергії (теплової і електричної): 

,TOTAL HEAT

FAN FAN CALORIF CALORIF EL

B
RER

N T N T B

W
 

  
    (7) 

де HEAT ELB i B  - питомі витрати первинного палива на виробництво теплової і електричної 

енергії [10]. 

Розрахунок коефіцієнтів повернення енергії (6-7) представлений у табл. 4. 

Таблиця 4 - Коефіцієнт повернення енергії (RER) 

 Відносний RER 
Відносний RER 

(приведений) 

24 години 5,74 3,19 

12 годин 5,7 3,17 

8 годин 5,85 3,26 

Зі значення коефіцієнту повернення енергії видно, що для кліматичних умов України при 

різних режимах роботи утилізована теплова енергія у 6 разів перевищує затрати 
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електроенергії на приводи вентиляторів і у 3 рази перевищує затрати при приведенні до 

витрати первинного палива на одиницю виробленої енергії. 

Висновки 

В результаті проведення техніко-економічного розрахунку буди визначені наступні 

енергетичні і економічні показники: 

 Величина повної утилізованої теплової енергії з урахуванням ентальпійного 

коефіцієнту ефективності; 

 Величина явної утилізованої теплової енергії з урахуванням температурного 

коефіцієнту ефективності; 

 Економія теплової енергії від мережі при умові застосування регуляторів на 

опалювальних приладах і приладів обліку та терміни окупності; 

 Економія електроенергії при зменшенні потужності електрообігрівачів та терміни 

окупності; 

 Коефіцієнт повернення енергії (RER). 

При розгляданні варіанту заміщення електричної і теплової енергії, а також проведення 

розрахунків простих термінів окупності можна зробити висновок про те, що найшвидше 

установка даного типу окупиться при її 24-годинному режимі роботи.  

Терміни окупності при заміщенні теплової або електричної енергії при відповідних 

режимах роботи майже однакові (співрозмірність тарифів на електричну і теплову енергію, 

які були визначені за даними [10]). 

До того ж при розгляданні коефіцієнту повернення енергії, його показники для різних 

режимів роботи є практично мало відмінними, тобто ефективність по коефіцієнту 

повернення енергії не залежить від тривалості роботи установки на добу. 
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УДК 

Кібякова Г.Є., Шевченко О.М., Стрелкова Г.Г. 

НТУУ «КПІ», Інститут Енергозбереження та енергоменеджменту, м.Київ, Україна 

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ 

"ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ УНІВЕРСИТЕТСЬКІ МІСТЕЧКА" 

Глобальні енергетичні проблеми, окрім пошуку та розроблення нових ефективних та 

екологічно чистих джерел енергії, вимагають організації оптимального управління 

розвитком та експлуатацією існуючих систем виробництва, розподілу та споживання 

паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР). Впровадження системи енергетичного менеджменту 

та популярізація енергозбереження забезпечують вирішення цих питань. 

Глобальные энергетические проблемы, кроме поиска и разработки новых 

эффективных и экологически чистых источников энергии, требуют организации 

оптимального управления развитием и эксплуатацией существующих систем производства, 

распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Внедрение системы 

энергетического менеджмента и популяризация энергосбережения обеспечивают решение 

этих вопросов. 

Global energy problems, except finding and developing new efficient and environmentally 

friendly sources of energy, require the organization of optimal control of development and 

operation of existing systems of production, distribution and consumption of energy resources . The 

implementation of energy management system and popularization of energy efficiency provide a 

solution to these issues. 

Актуальність теми. 

Ефективне використання енергії набуває все більшої актуальності в економіці майже 

всіх країн світу, оскільки ресурси копалин органічних палив обмежені, а запаси особливо 

цінних його видів – нафти і природного газу – навіть при сучасному рівні їх споживання 

вимірюються декількома десятиліттями.  

Раніше тільки фахівці-вчені, дослідники, інженери займалися проблемами 

енергозбереження й, хоча дані проблеми аж ніяк не нові, саме наприкінці ХХ-го сторіччя 

вони стали настільки актуальними і для решти населення.  

Відомо, що енергетична ефективність будівель коливається в широких межах. Для 

старих будівель, як правило, характерним є високий рівень енергоспоживання, а для 

сучасних — знижений попит на енергію для опалення. Найкращою наявною технологією, 

тим часом, є «будинки з низьким споживанням» або «пасивні будинки», але пройдуть 

десятиріччя, перш ніж вони поширяться по Європі. Реконструкція, модернізація або 

встановлення ефективнішого обладнання теж можуть зробити внесок у зменшення 

енергоспоживання. З другого боку, споживачі вимагають вищих стандартів та створення 

більш комфортних умов у приміщеннях. Це супроводжується зростанням попиту на системи 

охолодження, управління, стратегії освітлення та відданням переваги джерелам енергії з 

низьким рівнем викидів.  

Реалізація системи управління процесами енергоспоживання та енергозбереження 

в НТУУ «КПІ» через запровадження системи енергоменеджменту. 

Для оптимального вирішення завдань, пов'язаних із забезпеченням умов комфортності 

та зниження споживання енергетичних ресурсів у навчальних корпусах та гуртожитках 

НТУУ «КПІ», необхідно раціонально організовувати управління енергоспоживанням та 

енергозбереженням у будівлях в цілому.  

У 2004 році в НТУУ "КПІ" створено Службу енергоменеджменту (СЕМ). 

Мета створення, завдання і діяльність служби: “Домогтися, у рамках наданої 

компетенції, раціонального використання закуповуваних університетом енергоресурсів”.  
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Досягти поставленої мети можна тільки в результаті спільних скоординованих зусиль 

основних споживачів енергоресурсів – структурних підрозділів університету, в першу чергу, 

інститутів і факультетів, студмістечка, а також адміністративних органів і експлуатаційних 

служб головного інженера.  

Основні напрямки роботи та завдання служби енергоменеджменту полягають у: 

• своєчасному обліку та аналізі енергоспоживання; 

• розробці методик розрахунку лімітів енерго- та водоспоживання; 

• розробці механізму заохочення підрозділів проводити заходи з енергозбереження 

шляхом повернення зекономлених коштів за спожиті енергоносії до підрозділів; 

• проведенні енергетичних обстежень навчальних корпусів та гуртожитків із 

залученням викладачів та студентів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту 

(ІЕЕ); 

• створенні бази даних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних 

мереж будівель університету та проведенні енергетичної сертифікації будівель навчальних 

корпусів; 

• розробці проектів та заходів з енергозбереження. 

 

Створення систем енергетичного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог 

стандарту ISO 50001 

Діяльність у сфері енергетичного менеджменту охоплює широкий спектр складових, 

метою яких є підвищення енергоефективності. Основні напрямки енергетичного 

менеджменту наведено на рис. 1 

 
Рис.1 5 основних складових енергоменеджменту 

Організаційна та інформаційна складова енергетичного менеджменту та популяризація 

енергозбереження серед студентства, як представників майбутніх поколінь, є найбільш 

впливовими на свідомість і поведінку студентства, оскільки, як показує досвід, при зміні 

моделі поведінки та проведенні малозатратних заходів можна досягти економії 

енергоресурсів близько 15%. 

Для ефективного менеджменту за усіма зазначеними напрямками необхідно 

впровадження систем енергетичного менеджменту (СЕМ). СЕМ – це комплекс 

взаємопов`язаних або взаємодіючих елементів організації по формуванню енергетичної 

політики, постановці цілей, розробці заходів щодо досягнення цих цілей. 

Сем є сучасним інструментом управління, який дозволяє створити енергетичну 

політику організації, сформувати цілі та розробити енергетичний план, що забезпечує 

системне впровадження заходів з енергозбереження та проведення безперервної оцінки, 
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моніторингу і контролю енерговикористання, а також, визначати найбільш оптимальні 

управлінські решення пр. впровадженнінизьковуглецевої стратегії економічного розвитку. 

СЕМ також забезпечує формування енергокоректної поведінки споживача, яка 

спрямована на раціональне використання енергетичних товарів та послуг, одночасно із 

підвищенням рівня комфортності та безпеки. 

Методологічне підґрунтя СЕМ визначає та реалізує комплексність і системність заходів 

при формуванні сучасних сталих моделей розвитку муніципалітетів України.  

За досвідом європейських країн впровадження енергоефективності потребує змін на 

рівні управлінських рішень шляхом впровадження систем енергетичного менеджменту 

відповідно до стандарту ISO 50001 «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги з 

керівництвом по застосуванню», який було опубліковано 15 червня 2011 року. Структурну 

схему СЕМ відповідно до вимог стандарту надано на рис. 2.  

 
Рис.2 Структурна схема СЕМ відповідно до вимог стандарту ISO 50001 

   

Програма "Енергоефективні університетські містечка". 

Основними напрямками роботи СЕМ НТУУ «КПІ», що реалізують інформаційну та 

організаційну складові є призначення відповідальних за ефективне використання 

енергетичних ресурсів та води в навчальних корпусах та гуртожитках й розробка 

відповідного плану першочергових організаційних заходів. Для залучення студентства в 

університеті з листопада цього року реалізується Програма "Енергоефективні 

університетські містечка", метою якої є формування у студентів нового типу мислення, 

заснованого на розумінні цінності споживаних ресурсів, позитивного впливу 

ресурсозбереження на екологію, збереження клімату та сталий розвиток, становлення їх в 

якості свідомих та відповідальних споживачів енергетичних послуг.  

В рамках даної програми протягом лютого-березня поточного року реалізовано конкурс 

між гуртожитками пілотних університетів на найбільш енергозберігаючу поведінку серед 

студентів і зменшення споживання енергоресурсів.  

Основною ідеєю конкурсу було скорочення споживання газу та електричної енергії 

протягом лютого-березня у порівнянні із аналогічним періодом минулого року в комплексі із 

проведенням організаційних заходів, які спрямовані на розвиток енергоощадного ставлення 

та поведінки студентів-мешканців та працівників гуртожитку. 

Загальні відомості про конкурсний гуртожиток. 

Гуртожиток №16 розташований на території студентського містечка НТУУ «КПІ» за 
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адресою:  вул. Виборзька, 3.  

Будівля була збудована у 1973 році. Гуртожиток являє собою цегляний 

дев’ятиповерховий будинок із двома ліфтами, орієнтовано головним фасадом на Північ. 

Будинок двосекційний, із блоковим компонуванням житлових приміщень, з’єднаних 

сходово-ліфтовими холами. Блок налічує 8 кімнат, хол, кухню, санвузол. В кімнатах 

проживає від 2 до 4 людей. Будинок також має підвально-службові приміщення.  

На рис. 2 наведено динаміку зміни споживання електричної енергії гуртожитком за 

2009-2011 роки. 

 
Рис. 2 Порівняльний графік споживання електричної енергії за 2009, 2010, 2011 роки 

З графіка можна зробити висновок, що споживання електричної енергії по місяцях за 

останні три роки відносно однакове. Найбільше споживання електроенергії бачимо у 

зимовий період – зменшується тривалість світлового дня і використовуються електричні 

обігріваючі прилади; найменше споживання енергії – влітку, що спричинено збільшенням 

тривалості світлого дня та періодом літніх канікул.  

При порівнянні за роками, найбільше споживання електроенергії припадає на 2011 

рік. Це можна пояснити тим, що протягом цього року у гуртожитку проводились ремонтні 

роботи, та використовувалось додаткове електричне обладнання. 

На рис. 3 наведено добовий графік споживання природного газу гуртожитком 

протягом 30 березня 2012 року. 

 
Рис. 3 Погодинне споживання газу 30.03.12 

 З рис. 3 видно, що найбільше споживання газу приходить на другу половину дня, 

коли студентство перебуває переважно у гуртожитку. 

Комплекс організаційних заходів в рамках проведення конкурсу. 

1. Інтернет-активність: 

У соціальний мережі «Vkontakte» було створено відкриту групу «Бережи Energy!» для 

ефективної інформатизації студентів НТУУ «КПІ» про програму «Енергоефективні 

університетські містечка» із використанням сучасних технологій та можливостей. 

У групі розміщувались новини, цікаві факти про енергозбереження та фотографії з 

проведених заходів, відео- та аудіо-  матеріали агітаційного характеру. 
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На сайтах кафедри теплотехніки та енергозбереження, ІЕЕ, НТУУ «КПІ» 

розміщувалась інформація про конкурс, учасником якого був гуртожиток № 16. Протягом 

всього періоду також розміщувались оголошення щодо поточних конкурсів. 

2. День ІЕЕ 

Основним організатором цього заходу було Профбюро ІЕЕ.  

Метою активістів команди, яка бере участь у проекті «Енергоефективні університетські 

містечка», концентрація уваги студентства на Проблемі Енергозбереження та первинне 

ознайомлення з Програмою, для цього: 

- у корпусі №22 були розміщені інформаційні листовки та жарти на теми 

енергозбереження, екології, енергоменеджменту. 

- проводився ярмарок пам’ятних сувенірів, на якому можна було придбати чашки, 

ручки, блокноти та яскраві футболки з символікою ІЕЕ НТУУ «КПІ» та Проекту 

«Енергоефективні університетські містечка» - «Бережи Energy!»  

- у ЦКМ НТУУ «КПІ» відбулось офіційне святкування. Важливою лінією сценарію 

Свята було збереження енергетичних ресурсів та охорона навколишнього середовища. 

3. «Тижні Енергоефективності»: 

Протягом березня 2012 року в гуртожитку №16 в рамках програми «Енергоефективні 

університетські містечка» проводились масштабні культурні та організаційні заходи під 

загальною назвою «Тижні енергоефективності», метою яких був розвиток зацікавленості у 

студентів-користувачів, які зрозуміють цінність енергетичних та інших ресурсів, 

усвідомлюють загрозу для існування людства внаслідок їх надмірного використання. 

В рамках цих тижнів були проведені: 

1) Конкурс між газовими стояками гуртожитку на зменшення споживання 

природного газу з 05.03.12 по 11.03.12. 

За тиждень до конкурсу була проведена інформаційна кампанія серед студентів та 

викладачів:  

- розклеєно об’яви та проведено роз’яснювальні бесіди із мешканцями блоків; 

- відбулись старостати навчальних груп Інституту енергозбереження та 

енергоменежменту щодо запланованих Енергозберігаючих конкурсів; 

- на Вченій Раді ІЕЕ та Директораті виступила О.М.Шевченко, головний 

енергоменеджер НТУУ «КПІ» з приводу проведення «Тижнів енергоефективності» в 

гуртожитку №16 та корпусі №22; 

- засновано Добровільний Призовий Фонд силами студентів, викладачів ІЕЕ для 

заохочення переможців конкурсу; 

- залучено спонсорів; 

Відповідальними за проведення конкурсу, були зняті показники газових лічильників 3 

рази (за тиждень до початку конкурсу, підчас конкурсного тижня і по закінченню). 

Проаналізувавши результати споживання було визначено переможців і повідомлено їх про 

нагородження, яке відбулось 03.04.12. 

Аналіз споживання газу показав, що ставлення студентства до проблеми надмірного 

споживання газу помітно змінилось. 

Відносне зменшення споживання газу показано на рис.4. 
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Рис.4 Відносне зменшення споживання газу за період 28.02-05.03 та 06.03-12.03 

2) Акція «Проведи романтичний вечір 8 березня – вимкни світло на 10 хвилин» 

Акція проводилась з метою привернення уваги студентів до проблеми надмірного 

споживання електроенергії. У 85% кімнат з 19.00 до 19.10 світло було вимкнено. 

3) Виставка «Енергоефективна забудова» в рамках співпраці з Німецьким 

товариством технічного співробітництва (GIZ ) у холі корпусу 22 з 01.03.2012 по 

31.03.2012 

Мета: поширення енергоефективних та ресурсозберігаючих принципів та заходів при 

плануванні, а також використанні сучасних технологій у будівельній галузі в Україні. 

4) Конкурс «Найенергоефективніший блок» з 12.03.12 по 18.03.12 

Проведена інформаційна кампанія серед студентів та викладачів:  

 Протягом контрольного тижня ініціативна група проводила обстеження кожного 

блоку гуртожитку. 

Показники оцінювання: 

– ефективність використання енергоресурсів: необхідний рівень  освітленості, економне 

споживання та збереження газу, води та теплової енергії; 

- дотримання умов комфортності у приміщенні; 

За результатами конкурсу виявлений переможець, а також, найбільш проблемні блоки. 

Результати рейтингового оцінювання блоків наведено на рис. 5. 

 
Рис.5 Результати конкурсу 

5) Тепловізійна зйомка гуртожитку 21.02.12 

Була проведена з метою виявлення найбільш НЕенергоефективних кімнат.       

 
Рис. 6 - Тепловізійна зйомка 16 гуртожитку (1-2 поверхи, Північна сторона) 
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З фотографій тепловізійної зйомки (рис.6) добре видно, що найбільші теплові втрати 

через вікна, балкони. Також спостерігаються тепловтрати через стіни. На північній стороні 

найбільш помітні втрати через підвал та 1 поверх. На південній – через кухні, міжповерхові 

клітини. Мешканцям кімнат, втрати в яких найбільш помітні було рекомендовано провести 

утеплення щілин. 

6) Акція «Збір Макулатури» 22.03.12 

Проведена інформаційна кампанія серед студентів та викладачів. 

Акція була проведена разом із Профбюро ІЕЕ. Активісти завітали в кожну кімнату та 

зібрали наявну там макулатуру. Загалом було зібрано 350 кг целюлозно-паперових відходів.  

В кожній кімнаті підчас проведення акції повідомили про Програму «Енергоефективні 

університетські містечка» та поцікавились, чи відомі мешканцям кімнат основні правила 

енергозбереження та заходи з підвищення енергоефективності кімнати, блоку та гуртожитку. 

Після проведеної роботи організатори залишили на кожній з кімнат листівку «Тут 

Зберігають Енергію» 

 4. «День Енергоефективності». 03.04.12 

В корпусі № 22 було проведено інформаційну кампанію: 

1. розміщено об`яви про День Енергоефективності; 

2. розмішено інформаційні листівки і газети на тему енергозбереження, повітряні 

кульки; 

3. організована роздача інформаційних листівок, значків «Збережи тепло – 

Збережи Україну»;  

4. проведено конкурс на найкращий енергозберігаючий захід, запропонований 

студентами (для кімнат, блоків, гуртожитку і корпусу) і нагороджено переможців; 

5. проведено конкурс на найкращий слоган на тему енергозбереження; 

6. протягом дня на перервах в холі 1 поверху корпусу №22 відбувалось 

нагородження переможців конкурсів, які пройшли в гуртожитку та корпусі; 

7. для візуального представлення результатів проведених заходів розроблено 

презентації. 

Серед спонсорів заходів, що відбулися протягом лютого-березня: адміністрація 

ІЕЕ, адміністрація гуртожитку № 16, Служба енергоменеджменту НТУУ «КПІ», 

Профком студентів ІЕЕ, Інститут місцевого розвитку, торгові марки: WILO, НАША 

СИЛА. 

5. Міжнародна співпраця 

За умовами програми за кожним із українських університетів закріплюється 

навчальний заклад США для спілкування за допомогою мережі Інтернет, обміну досвідом та 

ідеями щодо проведення енергозберігаючих заходів в рамках програми та єднання націй. 

НТУУ «КПІ» плідно співпрацює з Каліфорнійским университетом в Берклі. Протягом 4 

місяців відбулось 6 онлайн-переговорів.  

Висновок. 

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на сучасному 

етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально - економічного розвитку  

країни.  

Популяризація енергозбереження, проведення організаційних заходів, спрямованих на 

підвищення енергозберігаючої свідомості та формування енергоощадної поведінки 

студентства – це крок до успішного та безпечного майбутнього. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНИХ ГРАФІКІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО 

НАВАНТАЖЕННЯ 

 

В статті обгрунтовано застосування методу прогнозування вейвлет – перетворених 

графіків електричного навантаження. доведена необхідність попереднього групування 

даних для споживачів з відмінними формами ГЕН. 

В статье обоснованно применение метода прогнозирования вейвлет – 

преобразованных графиков электрической нагрузки. Доведена необходимость 

предварительного групирования данных для потребителей с отличительными формами 

ГЭН. 

Article justified the application of the method of prediction of the wavelet transformed graphs 

of electrical load. Communicated the need for pre-group data for consumers with distinctive shapes 

of graphs of electrical load. 
 

Під час планування режимів електроспоживання одним із важливих інструментів при 

прийнятті зважених управлінських рішень являється короткострокове прогнозування 

електричного навантаження. У загальному випадку, спостереження проводяться через 

однакові короткі проміжки часу (день, година і так далі), проте існують і більш тривалі 

інтервали (наприклад, місяць, квартал, рік). Прогнози режимів роботи споживачів 

використовуються для оцінювання графіка навантаження при оптимізації та оперативному 

керуванні електроспоживанням, заявленого максимуму та витрат електроенергії при 

формуванні заявок і договорів з енергопостачальною організацією на постачання 

електроенергії, планування необхідної кількості електроенергії для випуску продукції [4]. 

Задача прогнозування полягає в тому, щоб за наявними значеннями спостережень ГЕН, 

визначити значення у наступні моменти часу. Часто при вирішенні практичних задач 

послідовність ( )P t  представляється у вигляді суми двох компонент, які прогнозуються з 

різною стелінню точності.   

Враховуючи компоненти, ряд ( )P t  розкладається:  

1( ) ( ) ( ) P t S t P t , 

де ( )S t  − тренд ряду, 

1P (t) − ряд, який приймається для подальшого прогнозування.  

За умов періодичності складової ( )S t  спостерігаються сезонна декомпозиція 

початкового ряду ( )P t . Варто враховувати, що точність декомпозиції сигналу впливає на 

якість прогнозування.  

До спеціальних перетворень часового ряду, які дозволяють зменшити дисперсію 

(варіацію) значень, відносять логарифмічне приведення [2]: прогнозується не саме значення 

ряду, а його приріст. Для цього визначають різниці першого порядку: 
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( ) ( ) ( 1), 2,3...    P t P t P t t N  

Замість ряду ( )P t  досліджується ряд перших різниць ( )P t . Повторне застосування 

цієї процедури до ряду ( )P t  приводить до появи різниць другого порядку і так далі. 

Можливий варіант узагальнювання сезонних різниць заміною одиничного зсуву 

величиною тривалості сезону s: 

( ) ( ) ( ), 1, 2...      sP t P t P t s t s s  

Побудова прогнозів ГЕН здійснювалось програмним комплексом STATISTICA, а саме 

її модулем Time Series Analysis / Forecasting – Аналіз часових рядів і прогнозування.  

Для підвищення точності прогнозування пропонується використовувати попереднє 

вейвлет-перетворення вхідних даних. Спочатку здійснюється пакетне вейвлет-розкладання 

рядів на апроксимуючі та деталізуючі коефіцієнти згідно виразів [3]: 

 m-1,2nm m 1,n -1,2n

1
C C

2
c  , 

 m-1,2nm m 1,n -1,2n

1
C C

2
d  , 

де n  [0; N − 1] – порядковий номер вейвлет-коефіцієнта на  m-ому рівні вейвлет-розкладу 

сигналу.  

Кількість рівнів вейвлет-перетворення відповідає масштабу 2
m
. У досліджуваному 

випадку кожен ряд складається з 24 початкових значень, у відповідності до вимог 

кратномасштабного аналізу знайдено найближче більше значення кратне 2, тобто 32. До 

кожної початкової вибірки додали 8 нульових значень.

 

Кількість рівнів вейвлет-розкладу 

становить m = 5.  

Далі згідно попереднього підходу прогнозування ряду вейвлет-коефіцієнтів: 

відокремлюється тренд → будується автокореляційна функція та оцінюються її параметрів 

→ визначається середньоквадратична похибка → логарифмується ряд → визначається 

часткова автокореляційна функція → усувається лаг → будується прогноз.  

На одному з кроків наведеного підходу дані піддаються логарифмуванню, тобто з 

вейвлет-коефіцієнтів (160 значень = 5 рівнів × 32 початкових значень) відбираються лише 

додатні значення у такий спосіб, щоб їх позиції співпадали для всіх рядів. У результаті чого 

отримані вибірки не взаємовиключних даних по 16 значень у кожній.  

Аналогічно до прогнозування за дійсними виміряними значеннями прогнози для різних груп 

визначаються окремо. Враховуючи особливість вейвлет-коефіцієнтів – лінійність відносно 

початкової вибірки, створюються шаблони для груп вибірок, приведені до середнього 

значення і пропорційні k5,0. Даний коефіцієнт входить у вибірку для прогнозування, за яким 

відновлюється зарезервований шаблон, а всіма іншими спрогнозованими значеннями – 

результат уточнюється (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Принцип прогнозування на основі вейвлет-перетворення 
 

Верхня межа довірчих інтервалів розраховується за принципом інтегрування 

(накопичення) попередніх даних. Таким чином, зростання для кожного наступного значення 

верхньої межі довірчого інтервалу відбувається за законом геометричної прогресії (згідно 

якого 5 % відхилення 15-го поточного значення прогнозу перевищить реальне більше, ніж у 

2 рази). У даному випадку низька точність прогнозування спостерігається уже наприкінці 

доби. Корекція довірчих інтервалів  трудоємний процес, який потребує встановлення 

додаткових обмежуючих умов. Для спрощення рішення поставленої задачі (підвищення 

точності прогнозу) використана одна із основних властивостей вейвлет-коефіцієнтів – 

взаємопов’язаність [3]. 

Отримана модель відновлювалася оберненим вейвлет-перетворенням згідно виразів: 

 m 1,2 m nn ,n m,2 cC 1/ d  , 

 m,2n+1 m,n m,n2 cC d .1/ 
 

Граничні абсолютні похибки прогнозування при попередньому вейвлет-перетворенні 

даних наведені на рис. 2. 

Початкова вибірка даних 

Пряме вейвлет-перетворення 

Формування шаблонів 

для груп 

Відбір додатних 

вейвлет-коефіцієнтів у 

середині вибірки та 

між ними 

Прогнозування ряду з вейвлет-

коефіцієнтів 

Відтворення за шаблонами повної 

вибірки вейвлет-коефіцієнтів і її 

уточнення 

Обернене вейвлет-перетворення 
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Рисунок 2 – Граничні значення абсолютних похибок прогнозування на основі вейвлет-

перетворених даних 

 

Висновок. У результаті проведених досліджень доведена необхідність попереднього 

групування даних для споживачів з відмінними формами графіків електричних навантажень. 

При виконанні зазначених дій межі абсолютної похибки прогнозування змінилися від  30 % 

до  20 %. При аналізі загальноприйнятого способу покривання можливих розбіжностей 

встановленням меж довірчих інтервалів, виявлено значне завищення границь при збільшенні 

чисельності спрогнозованих значень. Для усунення неточностей при прогнозуванні було 

запропоновано попередньо вейвлет-перетворювати початкові дані та використовувати їх 

властивості. При прогнозуванні рядів вейвлет-коефіцієнтів діапазон абсолютних відхилень 

від реальних значень зменшився до  10 %.   
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МОДЕЛЬ СТІЙКОСТІ ГІДРАВЛІЧНОГО ЕКСКАВАТОРА 

 

Анотація. Запропонована модель стійкості гідравлічного екскаватора та наведені 

рекомендації по вибору способів та параметрів забезпечення стабільної стійкості. 

 

Аннотация. Предложена модель устойчивости гидравлического экскаватора и приведены 

рекомендации по выбору способов и параметров обеспечения стабильной устойчивости. 

 

Abstract. The model stability hydraulic excavators and provides guidelines for selecting methods 

and parameters to ensure stability. 

 

Вступ. Проблема забезпечення стійкості гірничих машин на сьогодні є актуальною у 

зв’язку з впровадженням різноманітних силових і динамічних виконавчих органів. 

       Аналіз попередніх досліджень.  Під час роботи гірничих машин виникають 

перекидні моменти, які зумовлені силами, що виникають в процесі функціонування машини 

[1, 2]. Перекидні моменти можуть досягати критичних значень, при яких з’являється ризик 

перекидання машини, поломки її елементів та виникнення аварії. 

Мета роботи. Розробити математичну модель для визначення запасу стійкості при 

установці маніпулятора на ділянці з кутом нахилу, при змінній величині установки виносних 

опор, противаги, а також маси противаги та визначити вплив вказаних факторів на  

коефіцієнт запасу стійкості.   

Матеріал і результати дослідження. Ефективна робота маніпулятора під час проведення 

робіт можлива лише за умови надійного забезпечення точності позиціонування 

кінематичної системи його робочого обладнання, що повинно забезпечуватись достатнім 

рівнем стійкості базової машини [1]. Запасом стійкості називається відношення силових 

факторів, які намагаються підтримати рівновагу до факторів,  які намагаються її 

порушити. Однією із причин, які стримують підвищення ефективності маніпулятора, є їх 

недостатня стійкість при повороті екскаватора на вивантаження грунта з одночасним 

суміщенням робочих рухів рукояті  і стріли.   

На сьогодні для збільшення стійкості використовуються різноманітні засоби, зокрема, 

розсування гусеничних візків, аутригери або розпірні пристрої, висувна противага та інші. 

Для розробки математичної моделі стійкості запропонована розрахункова схема (рис.1). 

Вона характерна для випадку коли екскаватор виконує установку ковша в робоче положення, 

при цьому поворотна платформа обертається із кутовою швидкістю ω.  Схема маніпулятора 

відповідає  умові досягнення максимального вильоту виконавчого органа при положенні 

його характерної крайньої точки – крайньої точки інструмента ковша на 2/3 максимальної 

висоти  при установці на стояночній площадці. Силові фактори при цьому: RРО – відцентрова 

сила, яка виникає при повороті робочого обладнання; QРО – вага робочого обладнання; R1 – 

відцентрова сила, яка виникає при повороті платформи; Q1 – вага поворотної платформи; R2 – 
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відцентрова сила, яка виникає при повороті противаги; Q2 – вага противаги; Q3 – вага ходової 

частини; Рксо, Ррсо – складові сили Кориоліса, які виникають під час суміщення поворотів 

стріли і рукояті екскаватора. 

Розрахункова формула для визначення коефіцієнта запасу стійкості:  

                                                   05,1
п

в
ст

M

M
n                                                     (1) 

  де момент відновлення й перекидання визначаються за формулами: 

                   




k

j
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i

qiв MMM
11

                                                             (2) 
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Рисунок 1 – Розрахункова схема для визначення запасу стійкості: 

а – зображення в плані; б – фронтальне зображення. 
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  Складові моменту відновлення: 

 – момент від ваги i-го елементу 

 

]sin)(cos)b[( i  byxqM iiqi                                   (4) 

– відцентрова сила j-го рухомого елемента 
 

 
g

xq
R

jj

j

2
                                                             (5) 

де ω  – кутова швидкість поворотної платформи, рад/с; 

g – прискорення вільного падіння, Н; 

qi , qj – вага і-го та j-го елементів; 

xi,yi  –координати центра мас і-го елемента, рад/с; 

xj – координати центра мас j-го елемента, рад/с; 

b – відстань від центра координат до точи можливого перекидання машини. 

– момент від відцентрової сили: 

– момент від ваги i-го елементу 

 
iiRi yRM                                                              (6)

 

      Аналогічно визначаються складові моменту перекидання Mп з урахуванням елементів 

базової машини або маніпулятора. 

У випадку розширення опорного контуру збільшується відстань від осі обертання платформи 

до ребра перекидання. Тоді момент вагових сил : 

]sin))((cos))([( i  bbybbxqM iiqi                                   (7) 

Стратегія дослідження полягає в проведені розрахунків при послідовній зміні 

варіативних параметрів:  b, x, mp. Кількість експериментів для зміни кожного параметра 

приймається 5.  

Для конструктивних параметрів, з метою відносної оцінки ефективності, положення 

частин маніпулятора приймаються значення 5% від повного розміру. На рисунку 2 

зображено графік залежності коефіцієнта стійкості від впливових факторів. 
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнтну запасу стійкості від конструктивних параметрів: 

1 – розширення опорного контуру b;  2 – збільшення маси противаги mp; 3 – збільшення 

вильоту противаги x при mp=const. 

 

Як видно із графіка під час розширення опорного контуру b на 20 % від початкового 

розміру коефіцієнт запасу стійкості nст збільшився на 0,36, тоді як під час збільшення маси 

противаги mp
 
та вильоту противаги x зміни відбулися на 0,152 та 0,06 відповідно. Отже, 

найбільш впливовим із вказаних факторів є розширення опорного контуру. 

Дослідимо вплив кута установки  маніпулятора до горизонту на його стійкість. При 

цьому крок зміни µ приймається в межах 1/5 від  повного діапазону значень 0º...10º. В 

результаті отримано графік залежності коефіцієнта стійкості від кута µ, який наведений на 

рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта запасу стійкості маніпулятора від кута установки. 

 

З наведеного графіка видно, що при зміні кута установки маніпулятора від 0º до 10º 
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коефіцієнт запасу стійкості зменшився в 1,54 рази. 

 

 

Висновки.  

Розроблена математична модель для визначення запасу стійкості дозволяє 

проаналізувати впливові фактори. Найефективніший з них – розширення опорного контуру: 

під час розширення опорного контуру b на 20 % від початкового розміру коефіцієнт запасу 

стійкості nст збільшився на 0,36. Для підвищення стійкості рекомендується використання: 

 – розсувних гусеничних візків; 

 – аутригерів або розпірних пристроїв із збільшеним опорним контуром; 

     – застосування механізмів із висувною противагою з можливістю активної адаптації до 

умов проведення технологічного процесу. 
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Оптимизация контура стабилизации мощности резания роторного экскаватора с 

применением систем автоматизированного проектирования. 

 

 

Эксплуатация электроприводов роторных экскаваторов характеризуется 

значительными перегрузочными режимами работы, обусловленных изменениями толщины 

среза и плотности породы и неравномерностью углов захвата ковшей. Для работы с 

максимальной производительностью и обеспечения минимального износа оборудования 

возникает необходимость стабилизации мощности резания породы за счет изменения 

скорости поворота стрелы, а также увеличения скорости вращения двигателя роторного 

колеса. При этом использование стандартных методик настройки регулятора для внешнего 

контура технологического параметра является неэффективным. Это, в первую очередь 

обусловлено тем, что усилие срезания породы является нелинейной функцией вида: 

( , , ,1/ )z грP f t V  ,          (1) 

где zP  - тангенциальная составляющая мощности срезания, обуславливающая 

основную нагрузку на механизмы экскаватора; , грt  - плотность и толщина среза породы, 

соответственно; V  - линейная скорость вращения роторного колеса. Отметим, что настройка 

контура регулирования скорости осуществляется таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную жесткость характеристики электропривода роторного колеса. При этом 

колебания линейной скорости V  при изменении нагрузки в широких пределах являются 

минимальными. Нелинейность изменения толщины срезаемой породы при снятии слоя 

грунта компенсируется косинусоидальной зависимостью снижения скорости вращения 

двигателя стрелы, в зависимости от угла поворота. В свою очередь изменение плотности 

грунта является величиной случайной, неизмеряемой, изменяющейся в широких пределах, 

что приводит к отсутствию возможности создания системы регулирования мощности 

резания по возмущению. Это, в свою очередь, приводит к необходимости создания 

замкнутой системы с обратной связью, обеспечивающей прямое или косвенное измерение 

мощности резания, без внесения значительных изменений в конструкцию роторного 

экскаватора.  

Одним из возможных подходов к реализации замкнутой системы регулирования 

мощности резания является измерение тока двигателя роторного колеса, при постоянной 

линейной скорости резания и скорости поворота стрелы экскаватора. При этом 

обеспечивается косвенное определение тангенциальной составляющей мощности резания, 

составляющей порядка 70% от общей мощности. К тому же такой подход не приводит к 

необходимости внесения значительных изменений в конструкцию станка и применения 

дорогостоящих датчиков мощности. 

Поскольку мощность резания при формировании косинусоидальной зависимости 

изменения  скорости поворота является функцией плотности породы и максимальной 

скорости поворота стрелы, то формула (1) преобразуется к виду: 

max( , )zP f   .          (2) 

Поскольку изменения плотности во время одного прохода стрелы роторного колеса 

являются незначительными, то можно осуществить линеаризацию выражения (2) в рабочей 
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точке: 

z рез грP K K   ,          (3) 

где z
рез

P
K







z
гр

P
K







 - частные производные по аргументам функции мощности 

резания. 

С учетом инерционности процесса резания и датчика тока двигателя роторного 

экскаватора контур стабилизации мощности резания примет вид, изображенный на 

рис.1.При этом контур регулирования скорости поворота стрелы представлен колебательным 

звеном. 

 
Рис.1. Структурная схема контура регулирования мощности резания породы роторного 

экскаватора. 

На рис.1 введены следующие обозначения: Kc  - коэффициент обратной связи по 

скорости; cрезK  - коэффициент усиления по скорости вращения двигателя; грK  - коэффициент 

усиления по глубине резания; резТ  - постоянная времени резания, обусловленная временем 

набегания породы на ковш; zзP , zP  - заданное и текущее значение составляющей мощности 

резания, обусловленной нагрузкой на роторное колесо; T  - постоянная времени контура 

скорости;   - показатель колебательности контура скорости; РМ – регулятор мощности 

резания; рмрu - закон управления регулятора мощности резания; ДТK , ДТT - коэффициент 

усиления и постоянная времени датчика технологического параметра;
zPu - сигнал обратной 

связи по мощности резания. 

При этом управляющим сигналом является задание по скорости поворота стрелы, а 

возмущающим воздействием – изменение плотности породы. 

Осуществим процедуру синтеза регулятора мощности резания методом 

последовательной коррекции с учетом требований к переходному процессу. Для 

приближенной «грубой» настройки регулятора мощности на удовлетворительное качество 

переходных процессов используем настройку на модульный оптимум. Для этого осуществим 

приведение системы к единичной обратной связи. Тогда передаточная функция контура 

регулирования мощности, приведенного к единичной обратной связи, принимает вид: 

2 2
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Поскольку ДТ резT T T   передаточная функция (4) может быть приближенно описана 

выражением: 

1
( )

2 1 1z

рез ДТ

P

рез

K KKc
W p

T p Т р


 

 
.        (5) 

При этом желаемая передаточная функция разомкнутой системы при настройке на 

модульный оптимум запишется: 

1
( )

2 ( 1)
жел

F F

W p
T p T p




,         (6) 

где 2FT T  - некомпенсируемая постоянная времени, обусловленная 

инерционностью контура скорости. 

В случае использования метода последовательной коррекции получаем передаточную 

функцию регулятора мощности, представляющую собой ПИ – регулятор: 

( 1)
( )

2

рез I
жел p

F рез ДТ

Kc Т р K
W p K

T K K p p


  

 
,       (7) 

где 
2
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K Т
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T K K
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2
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F рез ДТ

Kc
K

T K K


 
  - коэффициенты ПИ - регулятора. 

При получении значений коэффициентов, обеспечивающих удовлетворительное 

качество регулирования, осуществим уточненную настройку контура с использованием 

средств систем автоматизированного проектирования (САПР). Для этого используем 

математическое программное обеспечение Matlab,а также его приложение Simulink. 

Уточненную настройку регулятора произведем с помощью блока Signal Constraint, 

позволяющего методом последовательных приближений получить необходимое качество 

переходных процессов. 

Математическая модель контура стабилизации мощности резания в Simulink имеет вид, 

изображенный на рис.2. При этом график переходного процесса по выходной координате 

при подаче ступенчатого сигнала задания представлен на рис.3.  

 
Рис.2. Математическая модель контура стабилизации мощности резания. 
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Рис.3. График переходного процесса по мощности резания при использовании ПИ – 

регулятора, синтезированного методом последовательной коррекции. 

В блоке Signal Constraint устанавливаем ограничения по отклонениям переходного 

процесса при подаче единичного ступенчатого сигнала по заданию и записываем в окнах 

MATLAB, отображенных на рис.4. и рис.5. Ограничения по перерегулированию фактически 

определяются верхними пределами выходной переменной, представленными на рис.4, в то 

время как нижние пределы, указанные на рис.5, определяют время переходного процесса. 

Время оптимизации, как по верхнему, так и нижнему пределам принято равным 50с. 

 

 
Рис.4. Окно ввода верхних пределов выходной переменной при использовании блока 

оптимизации Signal Constraint. 
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Рис.5. Окно ввода нижних пределов выходной переменной при использовании блока 

оптимизации Signal Constraint. 

После запуска процедуры оптимизации методом последовательных приближений в 

САПР реализуется процедура поиска оптимального решения, удовлетворяющего 

требованиям к переходному процессу, заданному ограничениями на рис.4 и рис.5. При этом 

количество итераций в нашем конкретном случае равно двум. В конце второго пересчета 

коэффициентов ПИ – регулятора достигается необходимое качество переходных процессов. 

При этом параметры итераций последовательного поиска представлены на рис.6. 

 
Рис.6. Окно параметров итераций последовательного поиска параметров ПИ – 

регулятора. 
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Графики переходных процессов, а также пределы зоны ограничений, при 

использовании метода последовательного поиска параметров ПИ-регулятора имеют 

вид,изображенный на рис.7. 

 
Рис.7. Графики переходных процессов при различных итерациях поиска параметров 

ПИ – регулятора. 

После нахождения параметров корректирующего устройства методом цифрового 

моделирования исследована не только реакция системы на ступенчатое задание по мощности 

резания, а также влияние изменения плотности на мощность резания. График переходного 

процесса по мощности резания в скорректированной системе регулирования имеет вид, 

изображенный на рис.8. При этом осуществлялась подача ступенчатого сигнала на 25с с 

целью исследования реакции системы на возмущающее воздействие. 

 
Рис.8. График переходного процесса по мощности резания при использовании 

регулятора, синтезированного с использованием САПР. 

Очевидно, что с использованием САПР для корректировки параметров ПИ – 

регулятора, обеспечивается уменьшение времени переходных процессов в контуре 

управления, отсутствие перерегулирования при подаче сигнала задания, а также  

стабилизация мощности резания роторного колеса экскаватора при изменениях плотности 

срезаемой породы.  
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ПРО ТЕПЛООБМІН ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРИ НА ГЛАДКИХ ТРУБКАХ ІЗ 

ЗМІННОЮ КРИВИЗНОЮ ПРОФІЛЮ 

 

Анотація – Останнім часом зріс інтерес вчених до вивчення високо інтенсивних 

процесів теплообміну. Використання оребрення дозволяє збільшити коефіцієнт 

тепловіддачі в теплообмінних апаратах. 

Аннотация – За последнее время возрос интерес ученых к изучению высокоинтенсивных 

процессов теплообмена. Использование оребрения позволяет увеличить коэффициент 

теплоотдачи в теплообменных аппаратах. 

Annotation -Since 21 has increased interest of scientists to study highly intensive heat exchange 

and protect surfaces from corrosion-erosion processes. Using of surfactants to surface protection 

is considered. This increases the heat transfer coefficients in capacitors. 

Key words – nanotechnology, drop wise condensation mode, heat transfer, surfactants 

influence, lyophobic surface. 

 

Вступ 

Основним стратегічним напрямком енергетичної політики розвинених країн є 

максимальне ресурсо- та енергозбереження при виробництві різноманітних видів продукції, 

в тому числі теплової і електричної енергії на теплових і атомних електростанціях, на 

парових і водогрійних котельнях. Найбільш перспективними шляхами економії ресурсів є 

зменшення масогабаритних характеристик теплообмінників, наприклад, конденсаторів, і 

економія паливно-енергетичних ресурсів при використанні теплоти конденсації газів, які 

відходять, при їх глибокому охолодженні. 

Процес конденсації пари знайшов широке застосування в різних областях техніки і 

особливо в енергетиці. Так, конденсатори парових турбін є невід`ємною частиною ТЕЦ, 

ГРЕС і АЕС. Вони ж є найбільш громіздкими, метало ємними і кошторисними частинами 

паротурбінної установки (ПТУ). Доля конденсаторів в загальній вазі ПТУ досягає 40…50%, а 

їх габарити багато в чому визначають розміри і компоновку всієї установки. Із конденсацією 

пари пов`язані процеси регенеративного підігріву живильної води в змішувальних і 

поверхневих теплообмінниках. Зростання поодиноких потужностей енергетичних блоків 

супроводжується подальшим збільшенням габаритів конденсаторів. Так, для турбін 

потужністю 1200 МВт необхідна поверхня охолодження в конденсаторах і підігрівниках 

живильної води досягає 9·10
4
 м

2
, а число трубок в конденсаторах - 5·10

4
. Жорсткі вимоги 

висуваються до масогабаритних характеристик конденсаторів судових паросилових 

турбоустановок. 

Існуючі методи розрахунку поверхні теплообміну конденсаторів не дозволяють 

конструктору в повній мірі змінювати при розрахунку різні параметри, які впливають на 

теплообмін, особливо із парового боку. Теоретичні роботи, які пояснюють розходження 

експериментальних даних між собою і з теорією Нуссельта, не дозволяють зробити 

однозначні висновки про вплив натікаючого конденсату на тепловіддачу. 

1 Гідродинаміка і теплообмін при конденсації пари на гладких горизонтальних трубках 

mailto:andrew_gavrish@ukr.net
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із змінною кривизною профілю 

Дія гравітаційних сил, завжди сприяє зменшенню товщини конденсатної плівки. У той 

час як сили поверхневого натягу (дія яких залежить від форми поверхні) можуть як сприяти, 

так і перешкоджати стіканню конденсату. Зроблено висновок про існування таких форм 

поверхні, які забезпечують оптимальне поєднання дії сил гравітації, поверхневого натягу, і 

при якому забезпечується максимальне значення коефіцієнта тепловіддачі. 

Найбільш відомими видами поверхонь, на яких здійснюється інтенсифікація 

теплообміну при конденсації пари, є оребрені трубки. Аналітичні та експериментальні 

дослідження (Ісаченко [2], Солодов [9], Мільман [10], Бродов [7], Гогонін [4], Кабов [5] та 

ін.) показують, що ця інтенсифікація в значній мірі пояснюється капілярними ефектами. 

Запропонована загальна умова, яка завжди забезпечує інтенсифікацію тепловіддачі 

на гладких горизонтальних трубках за рахунок поверхневих сил. Для цього кривизна 

поверхні повинна безперервно зменшуватися від верхньої твірної до нижньої. Тоді 

виникає градієнт тиску, що сприяє більш швидкому стіканню конденсатної плівки. 

Вихідна система рівнянь гідродинаміки і теплообміну при конденсації пари в 

класичній постановці з додатковим припущенням про те, що лапласовский тиск у плівці, 

обумовлений силами поверхневого натягу, визначається кривизною поверхні трубки к(х), 

має вигляд: 
2

2
cos 0,x

ж ж

W dk
g

y dx
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                     (2) 

Вважаючи кривизну поверхні вздовж координати y незмінною, отримаємо 

параболічний профіль швидкості: 
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ж
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Виконавши інтегрування з урахуванням балансу теплоти на поверхні конденсату, 

можна отримати вираз для локальної товщини конденсатної плівки на поверхні довільної 

форми: 

1 1 1
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4
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Для конкретних розрахунків необхідно задатися формою досліджуваної поверхні через 

функцію В(Х). 
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Відоме аналітичне рішення задачі з формою профілю у вигляді відрізка 

логарифмічної спіралі (рис. 1), симетричного відносно вертикальної осі. Рівняння спіралі в 

полярних координатах записується у вигляді: 

exp( ),P ctg                                                     (5) 

де γ, и, Р - параметри логарифмічної спіралі. 

Вираз для товщини конденсатної плівки (4) для цього профілю в полярних 

координатах має вигляд: 
2
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Товщина плівки для верхньої твірної, обчислена по (6), дорівнює: 
1

2 4
0 2 1 2 1

1 2
{ exp{ { ( )] 1}}{1 { [ ( )]} 1} ] ,ctg ctg
ctg Bo

      




       

а визначальний розмір (напівпериметр логарифмічної спіралі) дорівнює: 
2

0 1 2 1

1
exp[ ( )]exp{ [ ( )] 1}.

ctg
L ctg ctg

ctg


    




    

Вищенаведені формули дозволяють провести розрахунки, які підтверджують 

можливість інтенсифікації теплообміну шляхом відповідної зміни конфігурації профілю 

гладкої горизонтальної трубки. Вони відповідають діапазону зміни температури насичення від 

50 до 100°С при температурних напорах 20…60°С. Кут φ змінювався від 45 до 90°, а значення 

Р обиралося таким чином, щоб не круглі трубки мали ту ж поверхню, що й круглі трубки із 

заданим зовнішнім діаметром d. 

 
Рисунок 1 – Профіль труби (ТПК), в якої безперервно зменшується кривизна поверхні [3]. 
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Рисунок 2 – Розподіл коефіцієнтів тепловіддачі по периметру трубки [2]: 

1 – для ТПК з урахуванням сил поверхневого натягу (σ≠0), γ=75
0
 ,Тк=100 

0
 С, ΔТ=60 

0
 С ; 2 – 

те ж, без урахування сил поверхневого натягу (σ=0); 3 – розрахунок для ТПК при σ≠0; γ=85
0
 

,Тк=100 
0
 С, ΔТ=60 

0
 С; 4 – те ж при σ=0 

Встановлено, що сили поверхневого натягу призводять до істотного перерозподілу 

товщини плівки і локальних коефіцієнтів тепловіддачі по периметру трубки (рис.2). Ці сили 

збільшують локальні коефіцієнти тепловіддачі у верхній частині трубки в 1,5...3 рази 

залежно від геометричних параметрів трубки. Це зростання пояснюється тим, що у верхній 

частині трубки градієнт лапласовского тиску є максимальний, а відведення плівки 

здійснюється переважно під дією сил поверхневого натягу. 

Вплив лапласовскої сили на тепловіддачу зменшується по периметру трубки і при X > 

0,2...0,3 значення товщини плівки і локальних коефіцієнтів тепловіддачі визначаються в 

основному гравітаційними силами. 

Збільшення середнього коефіцієнта тепловіддачі обумовлено сумарним ефектом дії 

гравітаційних сил. Ці сили залежать від форми і геометрії поверхні. Вони практично не 

залежать від температурного напору, температури насичення і діаметра відповідних круглих 

трубок, сил поверхневого натягу. Але істотно залежать від параметра γ і геометричних 

розмірів поперечного перерізу. Детальний аналіз показує, що збільшення середнього 

коефіцієнта тепловіддачі тільки за рахунок сил поверхневого натягу може досягати 10 ... 15% 

при загальному збільшенні коефіцієнта тепловіддачі на 20 ... 30% у порівнянні з відповідними 

круглими трубками. 

Трубки із логарифмічним профілем, можна виготовити шляхом прокатки круглої 

трубки через спеціально виготовлені валки. Коефіцієнт тепловіддачі при конденсації пари на 

ТПК збільшується в середньому на 20 ... 30% порівняно із круглою трубою. 

При послідовній деформації профілю трубки від круглої форми (γ =90 °) до практично 

вертикальної охолоджуваної площини (γ=0 °) спостерігається максимум тепловіддачі при 

γ≈11 (30%-ве збільшення по відношенню до вихідної круглої трубці, рис.3, а).  
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Рисунок 3 –Залежність середнього коефіцієнта тепловіддачі від форми трубки [2] 

а) при різних значеннях напівпериметра L, еквівалентного напівпериметр круглої трубки; б) 

при різних рівнях гравітації. 

Подальше деформування зменшує середній коефіцієнт тепловіддачі до значення, 

визначеного з теорії Нуссельта для вертикальної пластини. Нижня крива (на рис.3,а) 

ілюструє випадок, що враховує тільки сили гравітації. Очевидно, що саме вплив сил 

поверхневого натягу на теплообмін призводить до існування оптимального профілю трубки. 

В умовах зниженої гравітації ефективність не круглих трубок, порівняно із круглими, 

стає ще вищою (рис. 3, б). Для трубок з малим периметром поперечного перерізу L = 8 мм 

навіть невелика деформація вихідної круглої трубки в умовах мікро гравітації призводить до 

суттєвого зростання коефіцієнта тепловіддачі. Наприклад, для трубки з деформацією γ=80 

при прискоренні вільного падіння g = 9,81·10
-3

 м/c
2
 коефіцієнт тепловіддачі в три рази 

більше, ніж для круглої трубки при тих же умовах. Дане явище може бути використане при 

оптимізації конструкцій конденсуючих пристроїв, які працюють в умовах зниженої 

гравітації. Можуть використовуватись також для не круглі трубки з іншими профілями 

поперечного перерізу: з постійним градієнтом кривизни і еліптичні. Характер залежності 

коефіцієнта тепловіддачі від геометричних параметрів для різних типів трубок різний. Так, 

при переході від круглої форми трубки до більш витягнутих профілів для логарифмічних і 

еліптичних трубок спостерігається чітко виражений максимум залежності коефіцієнта 

тепловіддачі від гідравлічного діаметра, причому максимальне значення коефіцієнта 

тепловіддачі логарифмічної трубки вище, ніж еліптичної. У той же час, якщо не врахувати сили 

поверхневого натягу, то таких максимумів можна взагалі не виявити, тобто, саме поєднання 

гравітаційних і сил поверхневого натягу і призводить до існування оптимальної форми 

поперечного перерізу. 

Максимум коефіцієнта тепловіддачі для логарифмічної трубки зміщений у бік великих 

значень гідравлічного діаметра, при яких трубки мають менший гідравлічний опір з боку 

охолоджуючої рідини. Це дозволяє говорити про більш високу ефективність трубок з 

логарифмічним профілем поперечного перерізу в порівнянні з еліптичними трубками і трубками з 

постійним градієнтом кривизни профілю і про можливість зіставлення теплової ефективності не 
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круглих трубок залежно від їх гідравлічного діаметра. 

Слід підкреслити, що за даними багатьох зарубіжних дослідників (Янг [11], Хсу, 

Меморі, Адамс, Сом та ін) теплова ефективність не круглих труб стає ще більш істотною в 

умовах, коли рухається пара і є в наявності домішки неконденсуємих газів. 

2 Залежність коефіцієнта тепловіддачі від швидкості обертання трубки в процесі 

краплинної конденсації 

Причиною збільшення коефіцієнта тепловіддачі при обертанні теплообмінної 

поверхні являється скидання конденсату з поверхні трубки за рахунок відцентрової сили. 

Для трубок що обертаються, омиваються зовні парою і вісь яких паралельна осі 

обертання, формула запишеться [3]: 

                                        

3 2

.
21,95 ,
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де   - коефіцієнт тепловіддачі від пари до стінки,
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.обертR  - радіус обертаючої трубки, м; 

  - коефіцієнт теплопровідності конденсату, ;
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n  - число обертів за хвилину; 

  - кінематична в’язкість конденсату, 

2

;
м

с
 

r  - скрита теплота пароутворення ;
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a  - коефіцієнт температуропровідності конденсату, 

2
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c  - питома теплоємність конденсату, ;
кДж

кг С
 

t  - різниця температур пар – стінка, С . 

Для обертаючих трубок, вісь яких співпадає з радіусом обертання: 
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де R  - радіус обертання кінця трубки, найбільш віддаленого від вісі обертання, м; 

oR  - радіус обертання кінця трубки, звернений до вісі обертання. 

Так як oR  величина незначна, тоді 0oR  , найдемо [3]: 
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Як видно з формули (8), для труби, вісь якої співпадає з радіусом обертання, при 

0oR   коефіцієнт тепловіддачі не залежить від довжини трубки і не змінюється вздовж її. Це 

пояснюється наступним. Відомо, що при вертикальних нерухомих трубках коефіцієнт 

тепловіддачі зменшується в напрямку до нижньому кінцю трубки, так як плівка конденсату 

тут потовщується. 
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Рисунок 4 – Значення коефіцієнта тепловіддачі при конденсації водяної пари на обертаючій 

трубки в залежності від відцентрового прискорення [3] 

                                                                           

2

.                                                                  (10)
u

j
R



 
Аналогічна картина має місце і в розглянутому нами випадку, де до найбільш 

віддаленого від осі обертання кінця труби товщина плівки конденсату мала б зрости, але 

оскільки до цього кінця труби збільшується і прискорення обертання, то конденсат під 

впливом більшої відцентрової сили стікає з більшою швидкістю, що компенсує збільшення 

кількості конденсату. 

В результаті плівка вийде незмінної товщини. 

Отже, коефіцієнт тепловіддачі при конденсації водяної пари на обертаючій трубки 

досягає 100000 
2

;
Вт

м С
 що перевищує значення коефіцієнта тепловіддачі без обертання 

більш чим в 5 раз. 
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О.М. Закладний, О.О. Закладний, кандидати техн. наук, Т.Ю. Оборонов, асп.   

 

ВПЛИВ ЯКОСТІ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ НА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ 

СИСТЕМИ ІЗ СИНХРОННИМИ ДВИГУНАМИ 

 

 

Стаття присвячена аналізу впливу якості напруги живлення на  електромеханічні 

характеристики синхронних двигунів. Розглянуто  вплив показників якості електроенергії 

таких як: відхилення частоти, несинусоїдальність, несиметрія та відхилення напруги на 

електромеханічні властивості двигунів. 

 Ключові слова: синхронний двигун, несиметрія, несинусоїдальність, відхилення 

напруги, відхилення частоти. 

 

Статья посвящена анализу влияния качества напряжения питания на 

электромеханические характеристики синхронных двигателей. Рассмотрено, как влияют 

такие показатели качества электроэнергии как: отклонение частоты, 

несинусоидальность, несимметрия и отклонения напряжения на электромеханические 

свойства двигателей 

  Ключевые слова: синхронный двигатель, несимметрия, несинусоидальность, 

отклонение напряжения, отклонение частоты. 

 

The article is devoted to the analysis of influence of power supply voltage quality on 

electromechanic specifications of synchronous motors. It was considered the influence of such 

indexes of quality of electric power as frequency deviation, unsinusoidality, unsymmetry and 

voltage deviation on electromechanic characteristic of motors. 

Keywords: synchronous motor, unsymmetry, unsinusoidality, voltage deviation, frequency 

deviation. 

 

Вступ. Електрична енергія, що використовується у всіх сферах життєдіяльності 

людини, володіє сукупністю специфічних властивостей і використовується для створення 

різних видів продукції, впливаючи на їх якість. Поняття якості електричної енергії (ЯЕ) 

відрізняється від поняття якості інших видів продукції. Кожен електродвигун призначено для 

роботи з певними параметрами електричної енергії: номінальними частотою, напругою, 

струмом і т. ін., тому для нормальної його роботи повинна бути  забезпечена необхідна ЯЕ. 

Таким чином, якість електричної енергії визначається сукупністю її характеристик, при яких 

синхронні двигуни (СД) можуть нормально працювати і виконувати закладені в них функції. 

ЯЕ в місці виробництва не гарантує її якості в місці споживання. ЯЕ до і після 

включення СД в точці його приєднання до електричної мережі може бути різна. ЯЕ 

характеризують також терміном "електромагнітна сумісність" [1]. Проблема 

електромагнітної сумісності промислових СД з мережею живлення загострилась у зв'язку з 

поширенням потужних вентильних перетворювачів, які при своїй економічності і 

технологічній ефективності мають негативний вплив на ЯЕ. 

Мета роботи. Метою роботи є визначення факторів впливу на енергоефективність і 

технічний стан електромеханічних систем з синхронними двигунами. 

Викладення основного матеріалу. Основною причиною виникнення аварій та низької 

енергоефективності електромеханічних систем є неврахування впливу якості напруги 

живлення та режиму навантаження, недостатній обсяг інформації про технічний стан, 
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відсутність ефективного безперервного захисту двигунів, несвоєчасне виявлення і усунення 

дефектів устаткування, неякісний ремонт, недостатній рівень експлуатації тощо (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 . Фактори впливу на енергоефективність та технічний стан ЕМС з СД 

 

Несинусоїдальність напруги характеризується: 

Коефіцієнтом несинусоїдності кривої напруги  нс 
 

 нс  
      

  
   

 ном
    

де      - діюче значення n-ої гармонічної складової напруги, В; n - порядок гармонічної 

складової напруги, 

N - порядок останньої з гармонічних складових напруги, стандартом встановлюється N 

= 40; 

 ном - діюче значення напруги, В. 

Kоефіцієнтом n-ої гармонічної складової напруги       
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 ном
    

Стандарт дозволяє не враховувати гармонічні складові порядків понад 40 або ті, 

значення яких менші за 0,3%.  

Запишемо математичну модель синхронного двигуна при несинусоїдальній напрузі 

живлення (на рис. 2 зображено модель СД з урахуванням несинусоїдальності напруги в 

середовищі matlab.) [7]: 

 

 
  
 

  
 
  с 

  
  с  
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с 
 с   с  с   

   

 
  
 γ

  
   

                          (1) 

де  – потокозчеплення обмотки статора;   с  с  с – напруга, струм та резистивні опори 

окремих фаз статора;    - кількість пар полюсів машини;   - момент інерції;   - механічний 

момент;  - кут повороту ротора. 

 

 
Рис. 2 Модель синхронного двигуна з урахуванням несинусоїдальності напруги в 

середовищі matlab  

В наведеній моделі (1) параметри СД не залежать від частоти живильної напруги. 

Згідно з вимогами ГОСТ 13109-97 коефіцієнт  -ї гармонічної складової напруги не повинен 

перевищувати 5 % [2].  

На рис. 3 зображено часові діаграми пускового струму та швидкості за результатами 

комп’ютерного моделювання. 
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        а                                                              б 

Рис. 3 Результати моделювання синхронного двигуна 

а –    ; б -      

 

Проведені розрахунки показують, що наявність вищих гармонік напруги призводить до 

виникнення коливань швидкості в усталеному режимі, а отже - до погіршення ефективності 

роботи електропривода. 

Відхилення напруги – це різниця між дійсним і номінальним значеннями напруги 

      ном        
   ном

 ном
    . 

В умовах нормальної роботи на затискачах електродвигунів та апаратів для їх пуску та 

управління відхилення напруги від номінального значення допускаються в межах від -5 до 

+10%. У післяаварійних режимах допускається додаткове зниження напруги на 5%. 

Збільшення напруги призводить до зростання струму намагнічування двигуна з боку 

статора і зниження індуктивного опору взаємної індукції по поздовжній осі     двигуна в 

порівнянні з номінальним режимом 

 

    
     
     

 
        ном  

     
 

     
 

де     коефіцієнт, для переходу від обмотки якоря до обмотки збудження;     - магнітна 

індукція в зазорі;    - число послідовно з'єднаних витків, яким при цьому магнітному потоці 

визначається значення ЕРС у фазі обмотки;     - обмотковий коефіцієнт;    - відносне 

значення напруги. 

Зі зменшенням значення     знижується і опір          . Це в свою чергу, 
викликає [3] непропорційне зниження струму збудження  

 

 з 
  

    
   

      ном  
   

      ном         ном

    
     

     ном
                            (2) 

де      ном ,     ном ,  - відносні навантаження статора відповідно за активною та 

реактивною потужністю;    - опір двигуна по поздовжній осі, відповідне насичення 

магнітного кола при холостому ході і номінальній напрузі статора. 

Для синхронних електродвигунів згідно (2) збільшення напруги на 10% призводить до 

відповідної залежності складової індуктивного опору двигуна по поздовжній осі полюсів     
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від завантаження двигунів активною потужністю    

 

    
        ном

     
  ном  

      
         

де        - магнітна напруга повітряного зазору для напруги, що дорівнює     ном. 

Тоді при характерному завантаженні синхронних двигунів активною потужністю 

            значення    будуть змінюватися в межах 0,903 ÷ 1,066, струми збудження, 

визначені за (2), необхідно підтримувати в межах 0,878 ÷ 0,923 від номінального значення. 

Значний вплив спричиняють відхилення напруги на термін служби синхронного 

двигуна (термін служби скорочується при зниженні напруги і великому завантаженні 

двигуна). У цьому випадку збільшується струм двигуна і відбувається більш інтенсивне 

старіння ізоляції. Так, при номінальному завантаженні двигуна та відхиленні напруги на 

затискачах на 10% термін його служби скорочується вдвічі.  

Несиметрія напруг 
При несиметрії напруг мережі в синхронних машинах поряд з виникненням додаткових 

втрат активної потужності і нагріванням статора і ротора можуть виникнути небезпечні 

вібрації внаслідок появи знакозмінних обертаючих моментів і тангенціальних сил, 

пульсуючих з подвійною частотою мережі. При значній несиметрії вібрація може виявитися 

небезпечною, а особливо - за недостатньої міцності й наявності дефектів зварних з'єднань. 

При несиметрії струмів, що не перевищує 30%, небезпечні перенапруги в елементах 

конструкцій, як правило, не виникають. При несиметрії напруг в 2% терміни служби 

синхронних двигунів скорочуються на 16,2%.  

Як міру несиметрії напруг використовують коефіцієнт несиметрії зворотної 

послідовності k2U, який дорівнює відношенню напруги зворотної послідовності Uзв до 

напруги прямої послідовності Uпр [2]: 

 

    
 зв
 пр

         

Несиметрія трифазної системи напруг виникає в результаті накладення на систему 

прямої послідовності напруг системи зворотної послідовності, що призводить до зміни 

абсолютних значень фазних і міжфазних напруг (рис.4.а.). Крім несиметрії, що викликається 

напругою системи зворотної послідовності, може виникати несиметрія від накладання на 

систему прямої послідовності напруг системи нульової послідовності. В результаті зсуву 

нейтралі трифазної системи виникає несиметрія фазних напруг при збереженні симетричної 

системи міжфазних (рис.4.б.). 
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                   а)                                            б) 

Рис. 4 Векторна діаграма напруг 

а – пряма і зворотня послідовність; б – пряма і нульова послідовність 

 

Струм основної частоти являє собою струм зворотної послідовності    і визначається 

рівністю [6]: 

 

    
       

       
   ТВ 

Відносне значення струму знижується при збільшенні тривалості ввімкнення. В 

результаті  великі темпи зростання струмів в обмотках електродвигуна при несиметрії 

мережі спостерігаються при збільшенні тривалості ввімкнення (рис.5). 

 
Рис. 5 Графіки залежності струму зворотної послідовності для різної тривалості 

ввімкнення. 

 

Відхилення частоти 

Під відхиленням частоти розуміють різницю між дійсним і номінальним значеннями 

основної частоти 

Δ     ном    Δ  
   ном
 ном

     

У нормальному режимі роботи енергосистеми допускають відхилення частоти, 

усереднені за 10 хв, в межах від -0,1 Гц до +0,1 Гц. Допускається тимчасова робота системи з 

відхиленням частоти, усередненим за 10 хв, в межах від -0,2 Гц до +0,2 Гц. 

Розмах коливань частоти - різниця між найбільшим і найменшим значеннями частоти 
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за певний проміжок часу 

 

    нб   нм        
 нб   нм
 ном

     

Під коливанням частоти розуміють її зміну, що відбувається зі швидкістю 0,2 Гц за 

секунду. Розмах коливань частоти не повинен перевищувати 0,2 Гц. 

Намагнічувальний струм СД збільшується при зменшенні частоти і зменшенні xad зі 

зростанням насичення, обумовленим збільшенням магнітного потоку [4].  

 

  
       

      ном   
      ном                                          

Струм статора і реактивна потужність. Зміна частоти викликає зміну активної та 

реактивної складових струму статора. Як видно з (3), при заданому навантаженні на валу 

активна складова змінюється обернено пропорційно напрузі мережі, реактивна - за більш 

складним законом, оскільки при зміні напруги змінюється  . Визначимо зміну реактивної 
складової струму статора з урахуванням зміни насичення: 
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Після розв’язання  (4) відносно   знайдемо реактивну потужність в частках 

номінальної реактивної потужності: 
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Рівняння (5) наочно показує, що при зниженні частоти і незмінному струмі збудження 

реактивна потужність, що видається в мережу, зменшується. За наявності автоматичного 

регулятора збудження струм збудження буде збільшуватися, відповідно зросте і реактивна 

потужність, що видається в мережу [5]. 

  
Рис. 6. Залежність реактивної потужності ( ) і струму статора (  ) синхронного двигуна 

від частоти і напруги: 
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Виконані розрахунки наочно показали дуже несприятливу залежність реактивної 

потужності від частоти за відсутності автоматичного регулювання збудження: при 

пониженні частоти на 5% реактивна потужність, що віддається двигуном в мережу, 

зменшується на 30%.  

 

Висновки 

Авторами встановлено, що відхилення частоти, несинусоїдальність, несиметрія та 

відхилення напруги – значимі фактори впливу на електромеханічні системи  із синхронними 

двигунами. 

Розглянуто вплив показників якості електроенергії на електромеханічні характеристики 

синхронних двигунів. Наявність вищих гармонік напруги призводить до виникнення 

коливання швидкості в усталеному режимі, а отже - до погіршення енергоефективності 

роботи електропривода. Встановлено, що відносне значення струму зворотної послідовності 

знижується при збільшенні тривалості ввімкнення. При пониженні частоти на 5% реактивна 

потужність, що віддається двигуном в мережу, зменшується на 30%. 
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УДК 621.316.11                                                

А. В. Волошко, Т. М. Лутчин, Д. Ю. Терещенко 

НТУУ «КПІ» ІЕЕ, м. Київ, Україна 
 

МЕТОД КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОБУДОВИ 

ОПТИМАЛЬНОГО ДЕРЕВА ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ  

 

Пропонується побудувати оптимальне дерево вейвлет-розкладу на основі аналізу функції вартості 

– ентропії вузлів. Це підвищує швидкодію алгоритму віднесення ГЕН до певного класу. Для побудови 

збалансованого дерева вейвлет-перетворення застосовуються пакетні вейвлети. 

Предлагается построить оптимальное дерево вейвлет-разложения на основе анализа функции 

стоимости – энтропии узлов. Это увеличивает скорость алгоритма отнесения ГЕН к определенному 

классу. Для построения сбалансированного дерева вейвлет-преобразования используются пакетные 

вейвлеты. 

It is proposed to construct an optimal tree wavelet decomposition based on an analysis of the cost function 

– the entropy of nodes. This increases the speed of the algorithm for inclusion of graphs of electrical loads to a 

certain class. To construct a balanced tree of wavelet packet transform uses wavelets. 

 

Як відомо, згідно з теорією вейвлет-перетворення будь-яку послідовність дискретних вибірок x(ti) 

можливо представити у вигляді упорядкованої сукупності їх коефіцієнтів розкладання по системі 

масштабних функцій φm,k та вейвлетів ψm,k. Масштабні функції та вейвлети визначаються відповідно з 

теорією КМА. Маллатом [1] запропоновано для розрахунку апроксимуючих am,k та деталізуючих 

коефіцієнтів dm,k застосовувати схему послідовного поділу, яка інтерпретується як послідовна двуполосна 

фільтрація вхідного сигналу за допомогою каскадно-з’єднаних блоків фільтрів низької та високої 

частоти. 

При цьому каскадування проводиться по низькочастотній області. Причина цього – в припущенні, 

що ця область містить більше інформації про сигнал. В результаті отримуємо так зване “однобоке 

дерево”. На практиці, для багатьох реальних сигналів дане твердження не зовсім вірне, і тому 

застосовуються так звані пакетні вейвлети [2]. При їх використанні операції послідовного частотного 

перетворення застосовуються як для низькочастотних, так і для високочастотних коефіцієнтів. В 

результаті отримуємо збалансоване дерево вейвлет-перетворення – бінарне дерево.  

При застосуванні пакетних вейвлетів вхідний сигнал описується трьома параметрами: позиції та 

масштабу (як для звичайного вейвлет-перетворення), а також частотою. 

Як відомо, таке пакетне вейвлет-перетворення являється адаптивним. Ця адаптація не потребує 

навчання або відомостей про статистичні властивості сигналів і дозволяє більш точно враховувати 

особливості аналізуємого сигналу шляхом вибору відповідної оптимальної форми дерева розкладу. В 

процесі дослідження це дозволило забезпечити мінімальну кількість вейвлет-коефіцієнтів при заданій 

точності стискання/відновлення сигналів, їх класифікації.  

Дослідження проводилось в плані розробки метода класифікації та стискання/відновлення ГЕН за 

допомогою побудови оптимального дерева тому, що, по-перше, бінарні дерева доволі просто можуть 

бути представлені у вигляді списків, або масивів. При цьому кожний елемент дерева має поле даних і два 

поля покажчиків. Один покажчик зв’язує елемент з правим нащадком, а другий – з лівим. 

 



 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

82 

W1

W2 W3

W4 W5

Ім’я вузла 

Покажчик 

лівого 

піддерева

Покажчик 

правого 

піддерева

 
 

Рисунок 1. Представлення бінарного дерева у вигляді спискової структури. 

 

Дослідження показали, що представлення бінарного дерева у вигляді масиву являється більш 

ефективним в нашому випадку. А саме, бінарне дерево завжди має строго означене число вершин на 

кожному рівні, які нумеруються зліва направо послідовно по рівням і використовуються в якості індексів 

в одномірних масивах. 
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Рисунок 2. Представлення бінарного дерева у вигляді масиву. 

 

 Також, в зв’язку з тим, що в процесі обробки число рівнів дерева суттєво не змінюється, то такий 

спосіб представлення бінарного дерева значно більш економічний на відміну від стекової структури. При 

цьому, адреса будь-якої вершини в одномірному масиві обчислюється, як 

(2 -1) ( -1), agp k i  

де k – номер рівня вершини, i – номер на рівні k в повному бінарному дереві. 

Дослідження показали, що головним недоліком даного способу представлення бінарного дерева 

являється те, що структура даних є статичною. Розмір масиву вибирається виходячи із максимально 

можливої кількості рівнів бінарного дерева. Виходячи з цього чим менш повним являється дерево, тим 

менш раціонально використовується пам’ять. 

Як було відмічено раніше, за допомогою побудови оптимального дерева декомпозиції при 

проведенні зворотної вейвлет-декомпозиції (реконструкція сигналу) незначні, інформаційно-надлишкові, 

або зовсім непотрібні деталі сигналів виключаються. Мірою оптимальності при цьому являється 

кількість апроксимуючих і деталізуючи коефіцієнтів для реконструкції сигналу при заданій похибці. 

В якості функції вартості інформативності набору вейвлет-коефіцієнтів використовується ентропія 

Шенона. Дана функція буде великою, якщо вейвлет-коефіцієнти приблизно однієї величини, і 

невеликою, якщо всі вейвлет-коефіцієнти, окрім декількох, близькі до нуля. Під ентропією розуміється 
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де  х – вхідний сигнал, вейвлет-коефіцієнти  
1K k N

x
 

 якого зустрічаються з ймовірністю  
1K k N

p
 

. 

Побудова оптимального дерева декомпозиції проводилась шляхом визначення ентропії вузлів і його 

апроксимуючих і деталізуючих коефіцієнтів – нащадків. Якщо ентропія вузла була менше ентропії 

нащадків, подальша декомпозиція  в даному вузлі закінчувалась і дерево “обрізалось”. Алгоритм 

декомпозиції рекурсивно продовжувався до досягнення глибини декомпозиції. 

Практична реалізація: 

Для побудови вектора ознак класифікації ГЕН на основі оптимального дерева декомпозиції були 

проаналізовані добові ГЕН за період лютий – червень 2011 р. Було виділено три класи: вихідні, святкові 

дні та робочі дні. В межах одного класу структури оптимальних дерев декомпозиції були однакові. 

Порівняння проводились за допомогою послідовних алгоритмів та алгоритму Вітербі [3, 4]. Види 

оптимальних дерев відповідних класів представлені на рисунку 3. 
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Рисунок 3. Оптимальні дерева: а) – вихідні, б) – святкові, в) – робочі 

 

Більш ефективним алгоритмом віднесення ГЕН до відповідного класу виявився стековий алгоритм. 

Алгоритм віднесення ГЕН до одного із трьох класів представлений на рисунку 4. 
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Рисунок 4. 

Алгоритм віднесення ГЕН до одного з класів 

 

Порогові значення δ1, δ2, δ3 – адаптуються до технологічного процесу, характеру виробництва на 

стадії попередньої статистичної обробки реальних графіків. 

Висновки: 

В результаті проведених досліджень необхідно відмітити наступне. Пакетне вейвлет-перетворення 

являється адаптивним і дозволяє більш точно виявляти особливості сигналів шляхом вибору відповідної 

оптимальної форми дерева декомпозиції. Дана оптимальна форма забезпечує мінімальну кількість 
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вейвлет-коефіцієнтів при заданій точності реконструкції сигналу. Класифікація ГЕН проводилась за 

допомогою послідовних алгоритмів та алгоритму Вітербі. Як найбільш оптимальний обраний стековий 

алгоритм. Для підвищення швидкодії алгоритму класифікації на основі аналізу функції вартості – 

ентропії вузлів і розділених гілок дерева побудовано оптимальне дерево вейвлет-розкладу, яке дозволило 

також зменшити об’єм пам’яті, необхідний для зберігання даних. 
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УДК 621.31 

Аналіз методів підвищення ефективності електропостачальної системи дренажно-

комунікаційного тунеля 

Луцков О.О. магістрант, керівник Замулко А.І. доцент, к.т.н. 
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03056,  Україна  

Тел.: (093) 525-07- 53, E - mail : lootskoff@gmail.com  

       

  Постановка проблеми 

Дренажно-комунікаційний тунель (ДКТ) являється новітнім інженерно технологічним комплексом . 

За допомогою цього об’єкта вирішується   питання значного розвантаження існуючих інженерних 

систем; вирішення проблеми дренажу та каналізаційних стоків; ефективне обслуговування мереж без 

порушення життєдіяльності міста,у в умовах щільної забудови міста.  

Сучасний ДКТ це багатофункціональний об’єкт який має стратегічне призначення, забезпечує 

життєдіяльність населення міста та безперервність функціонування міської інфраструктури. 

З метою ефективного використання ДКТ горизонтально розділений на два відсіки. У верхньому 

прокладено комунальні мережі водопостачання , а  також в окремих відділах відсіку прокладено  

транзитні високовольтні кабелі 35 кВ . На всьому проміжку тунелю  розташована конструкція для 

прокладання кабеля. Прокладання силових кабелів в конструкціях ДКТ значно дешевше ніж 

прокладання аналогічних кабелів в траншеях міста.  

З огляду на викладене постає питання забезпечення ефективного виконання ДКТ покладених  

на нього завдань , зокрема аналізу методів підвищення ефективності електропостачальної системи. 

Слід зазначити що на сьогоднішній день неопрацьованим у достатній мірі залишається 

питання формування єдиної методологічної бази. 

 

  Аналіз досліджень та публікацій 

Питання  

Питання будівництва та експлуатації підземних об’єктів ,до яких віднесено ДКТ, розглядалися в 

багатьох наукових виданнях. Зокрема цим питанням займалися Петров Г.М., Пучкова Л.А та Півняк  

Г.Г., Назаров А.І. Водночас основний акцент в цих публікаціях зроблено на питання гірничого 

комплексу, розуміючи, що ДКТ є одним із спрощених об’єктів таких комплексів. 

Як уже зазначалось значення ДКТ у сучасному місті зростає, що потербує активізацій   зусиль щодо 

вивчення питань щодо його функціонування. 

Основна частина 

Загальні питання формування електропостачальної системи дренажно-

комунікаційного тунеля  

  Основні особливості системи ДКТ полягають у суттєвих відмінностях на момент 

будівництва та під час експлуатації в частині технологічних робіт , а також технологічного 

обладнання задіяного в роботі. 

Визначальними при будівництві є . 

 схема підключення прохідного щита “Wirth” 

 резервне живлення щита дизель-генераторною підстанцією " Krauter 

  Схема електропостачання введеної в експлуатацію диспетчерської монтажно-щитової 

камери (ДМЩК) показана на рис.2. Основними характеристиками є  

 Живлення камери МДЩК здійснюється від підстанції з трансформаторами 2х400 кВА 

 PУ 10 кВ укомплектоване малогабаритним  розподільчим пристроєм RM-6 фірми  «Shnrider 

Electric» 
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Камери ,типу  К-1, живляться двома кабельними лініями 0,4 кВ від найближчих   

трансформаторних підстанцій.  

На ділянках спорудження ДКТ, в районах історичних та щільних забудов,  виникають проблемні  

питання з електропостачанням камер типу К-1.Це пов’язано з відсутністю ТП ,які можуть 

підтримати потрібний  рівень напруги та з тим ,що архітектурні особливості не допускають 

установки типових підстанцій. Тож потрібно споруджувати кабельні канали та протягувати 

додаткові кабельні лінії, що  зменшить надійність схеми  електропостачання даного об’єкту та 

негативно позначиться на архітектурі мегаполісу.  

  Запропоновано нетрадиційний підхід для вирішення даної проблеми що дозволяє  підвищити 

ефективність електропостачання усіх міст мегаполісів з щільною забудовою міста. Це підземні 

підстанції, вживані при організації електропостачання в районах історичної забудови міст і при 

реконструкції мереж, де архітектурні особливості не допускають установки типових підстанцій. 

Питання використання об’єктів підземного будівництва зокрема ТП необхідно розглядати як 

вирішення питання роз об’єктів енергетики за умов ущільненої забудови міста а також підвищення 

ефективності СЕП ДКТ. 

Переваги такої реалізації є  

• Повністю повністю заводської комплектації і обладнання (корпус, 

розподільні пристрої, трансформаторн і внутрішній контур заземлення). 

• Продукт протестований як єдине ціле. 

• Висока безпека для персоналу 

 -  запобігання виникненню  електричної дуги, випадкового прямого контакту, крокової напруги. 

   - Вирівнювання потенціалів робочої поверхні. 

   - Немає доступу до струмоведучих частин. 

• Зниження екологічного впливу, візуального  і акустичного  ефекту. 

   - Стримування можливого витоку діелектрика. 

   - Протипожежний захист. 

• Стійкість до забруднення .  

• Водонепроникна і герметична. 

• Зручність транспортування завдяки невеликим  розмірам і вазі. 

• Проста установка, обмежується підключенням кабелів високої та низької напруги. 

• Швидка заміна електричного устаткування. 

  Як варіант реалізації такого проекта запропоновано наступне рішення : 

Пропонується розглянути варіант встановлення підземної двох трансформаторної підстанції  

напругою 10/0,4 кВ для живлення ДМЩК1 розрахункова потужність якої складає 470 кВА. ПТП 

закритого типу розміщується в районі історичної забудови міст . Габарити підземної  ТП : ширина -

3.0 м, довжина 6.0м. Монтується в грунт на глибину 3 метра. Загальна площа забудови складає 18м
2
 

.ТП має  два трансформатори ТМ400/10У3, малогабаритні комплектні розподільними установками 

(КРУ) низької напруги 0,38 кВ  заводської комплектації.  Ізоляція струмовідних частин КРУ тверда. 

Електроустаткування підземних   двотрансформаторних  підстанцій розміщують в одному 

приміщенні , на яких встановлена закладена за проектом комутаційна та захисна апаратура, а також 

вимірювальні і сигнальні прилади заводської комплектації. Процес установки включає в себе тільки 

монтування в грунт і підключення кабелів високої  та низької напруги. 

    Виконання схеми освітлення тунеля – інноваційний підхід  

Освітлення тунелю виконується світильниками , розташованих через кожні 7 метрів. 

Заживлення кожної ділянки тунеля між камерами виконується від силових щитів  розташованих в 

цих камерах. Включення та відключення відбувається кнопками управляння з пунктів управління та 

ящиків управління рис.3. Така схема забезпечує включення та виключення ділянок тунелю між 

камерами по ділянкам.  

Впровадження системи SAP ERP 

 Аналіз сучасного стану  системи  управління та основні завдання  служби експлуатації. 
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  Враховуючи багатофункціональне призначення ДКТ , експлуатацію об’єкта має здійснювати 

спеціалізована організація. 

Отже для забезпечення безперебійної та надійної роботи комунікаційних систем розміщених 

в ДКТ  передбачено створення спеціальної служби експлуатації. 

До задач технічної експлуатації  системи  ДКТ входить : 

- Нагляд за їх станом і збереженням, за станом камер та обладнання в них, технічне утримання 

тунелів, усунення заторів та затоплень; 

- Поточний і капітальні ремонти, ліквідація аварій; 

- Проведення аналізів газів на ділянці тунелю перед проведенням огляду чи ремонту,  і 

повідомлення диспетчеру про відповідність кількості газів допустимим нормам. 

   Диспетчерські пункти оснащені засобами зв'язку (наведені далі), що дозволяють вести 

оперативне і диспетчерське управління. 

Враховуючи, що ДКТ відповідає I та ІІ категорії забезпеченості водовідведення, у проекті 

передбачено високоефективний сучасний метод діагностики стану каналів ДКТ, необхідний для 

обслуговування та підтримання їх на необхідному рівні. Така діагностика виконується методом 

телеінспекціі. Теле інспекція проводиться спеціальним роботом. 

  Внутрішня діагностика технічного стану ДКТ виконується для виявлення дефектів на 

оброблення тунелю, стінках шахт водобійного колодязів, вузлів підключення. 

  В технічну діагностику входять візуальний огляд, фізичні та хімічні дослідження, 

інструментальні спостереження.Візуальні спостереження є основними. 

  Фізичні та хімічні дослідження полягають у проведенні аналізів продуктів руйнування 

оброблення тунелю, хімскладу стоків, складу газів, а також біологічних обростань конструкцій 

тунелю і шахт підключень. 

 Чисельність обслуговуючого персонала ДКТ. 

Для оперативного обслуговування ДКТ передбачено три експлуатаційних ділянки: 

центральний, розташований в камері МДЩК-1 , розташованих в камерах ДЩК-1 і МДЩК-2 

відповідно. 

  Загальне оперативне керівництво експлуатації ДКТ покладається на диспетчерську службу. 

  До складу диспетчерської служби входять черговий інженер-диспетчер та інженер-технолог 

(ІТ).За найбільш навантажену зміну камери обслуговують 100 працівників. 

   Системи ДКТ що підлягають контролю. Управління та автоматика 
До переліку систем що вимагають контролю та автоматичного управління входять система 

вентиляції  та  газоконвекторів ,телекомунікаційна система, система адресної пожежної сигналізації 

 
 

 

 

 

 

Системи  

ДКТ 

Система вентиляції - 
вентиляційна 
установка тип  

HRES1250 

Система  
газоконвекторів "Ятаган 

3.0 1000"- очищення 
повітря з вмістом у ньому 

органічних забруднень 
не більше 1000 мг/м3 

Телеконунікаційна система- 
керівництво персоналом та 

технологічний контроль 
побудована на базі трьох, 

цифрових АТС NЕС NЕАХ2000IРS 

Система адресної пожежної 
безпеки - 11 станцій на базі 

цифрового обладнання 
ЦСПС «Інтеграл»   
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Система  

вентиляції 

новим технічним рішенням якої є очищення повітря від 

сірководню,оснащена  приточними та витяжними центробіжними  

вентиляторами .Управління передбачено місцеве та дистанційне з 

диспетчерського пункта. Всі вентиляційні системи передбачено з 

резервними вентиляторами які автоматично вмикаються у разі зупинки 

основного .   Очищення повітря від органічних речовин відбувається в 

газорозрядному блоці установки «Ятаган». 

Система  газо- 

конвертора 

» здійснює наступні завдання: 

- Очищення повітря від шкідливих газоподібних речовин органічної 

природи; 

- Видалення залишкових концентрацій і пахучих (дурнопахнучих) 

речовин і знезараження повітря. 

Газоконвектор та система вентиляції  постачається комплектно з 

шафами управління. В шафах зосереджена вся схема місцевого, 

автоматичного та дистанційного керування . В шафи управління 

зводяться все сигнали робочого і аварійного стану агрегатів. Загальні 

сигнали аварії передаються засобами телемеханіки на місцеві 

диспетчерські пункти експлуатаційних дільниць. З цих пунктів 

виконується дистанційний пуск механізмів. Розшифровка сигналів 

аварії черговим персоналом відбувається на місцях отримання 

Теле- 

Комунікаційна 

система 

побудована на базі трьох цифрових АТС NЕС NЕАХ2000IРS 

(виробництво Токіо, Японія), що встановлюються на експлуатаційних 

ділянках. 

  Станції об'єднуються між собою потоками Е1 з використанням 

міжстанційного сигналізації ССIS 7 по проектованому 

телекомунікаційного кабелю зв'язку. 

  У центральній станції встановлена консоль для проведення 

конференцій, що дозволяє проводити оперативні наради, підключаючи 

користувачів як даної системи, в незалежності на якій ділянці вони 

знаходяться, так і зовнішніх абонентів 

система 

адресної 

пожежної 

сигналізації 

Своєчасне оповіщення диспетчера тунелю про початок пожежі 

передбачена  па базі цифрового обладнання ЦСПС «Інтеграл» (Shranck 

Seconet,  Австрія).Проектована система «Інтеграл» складається з 11 

станцій, розміщених в тунелі і об'єднаних між собою в єдину мережу.). 

  В якості основного засобу виявлення пожежі застосований 

лінійним сповіщувач АDW 511, розроблений спеціально для установки 

в кабельному тунелі. Основною перевагою даного сповіщувача є 

абсолютна герметичність всіх його компонентів. З системою 

«Інтеграл» сповіщувач  АDW 511 з’єднується за допомогою адресного  

модуля , який працює в кільцевому діалоговому шлейфі станції ЦСПС 

«Інтеграл». 

  Вся інформація, зібрана на станціях виводиться па 

спеціалізовані пульти управління, встановлені в диспетчерських 

пунктах експлуатаційних дільниць. 

  Для диспетчеризації та управління мереж «Інтеграл» на 

центральному диспетчерському пункті (камера МДЩК-1 «біс») 

розроблено спеціальний комплекс комп'ютерних засобів під назвою 

«SecoLog». 
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  Перспектива розвитку систем  управління та контролю. Впровадження SAP ERP    
В перспективі розвитку системи управління та контролю, передбачено  впровадження новітнього  

програмно концептуального комплексу SAP ERP. 

SAP ERP пропонує комплексний підхід до управління об’єктом.  Він поєднує в собі 

методику аналізу експлуатаційних-процесів, засобів управління матеріальними, фінансовими, 

кадровими, інформаційними ресурсами, а також методики впровадження пропонованого рішення і 

систему навчання користувачів. 

Запропоноване рішення не залежить від галузі застосування і покриває весь спектр 

виробничо-експлуатаційних  функцій об’єкта . 

Структура систем SAP ERP, у якій розділяються базове програмне забезпечення і прикладні 

модулі, дозволяє поступово розширювати функціональний набір підсистем. 

Ідеологічним стрижнем рішення є консолідований облік і управління матеріальними, 

фінансовими і кадровими потоками. 

Важливе достоїнство системи складається в постійному контролі процесів і інтеграції 

потоків даних поза залежністю від границь структурних підрозділів. Будь-яка господарська 

транзакція  у системі не обмежується однією функцією. Різні структури об’єкта можна порівняти з 

комірками табличного процесора, де зміна інформації в якій-небудь одній структурній одиниці 

викликає відповідні трансформації в інших. 

У цьому зв'язку очевидно, що максимальний ефект від використання рішень SAP може 

принести упровадження всіх базових модулів, що забезпечують прямий обмін даними між усіма 

сферами і ділянками об’єкта. 

Програма SAP-сервісу спрямована на забезпечення:  

· якісної індивідуальної сервісної підтримки кожного замовника на всіх стадіях чи 

впровадження експлуатації рішення ERP;  

· оперативних консультацій замовника з використанням сучасних телекомунікаційних 

технологій, включаючи засоби телеконференцій;  

· приступності сервісних послуг у будь-якій точці світі в режимі 24 години на добу, 7 днів у 

тиждень. 

Основні риси рішення SAP ERP для ДКТ 
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Розглянемо один з основних блоків модуля логістики -  систему планування РР-ІР.Система 

PP-PI - це нове рішення серед виконавчих систем процеса експлуатації(ВСВ), що заповнює розрив 

між плануванням, контролем і експлуатацією. Система обслуговує весь штат : від менеджерів і 

персоналу планування до інженерів-технологів і операторів. 

Система дозволяє технологічно планувати повний набір ресурсів: лінії, устаткування, 

персонал, збереження і транспортування. При цьому є можливість вибрати сировину, спланувати і 

проконтролювати побічні продукти і витрати. Послідовності виконання, часи обробки і 

взаємозв'язку процесів легко планувати і представляти за допомогою розвиненої системи 

візуалізації процесів. Специфікації процесів і вимоги контролю можуть бути збережені в 

обумовлених користувачем технологічних інструкціях, по яких генерується технологічне 

•офіційний бухгалтерський облік, що включає облік договорів, 
основних засобів управління фінансами,  можливість 
відслідковувати баланс ДКТ веденням спеціальної 
бухгалтерської книги 

•· внутрій виробничий облік витрат за місцями їх виникнення, 
калькуляція витрат ДКТ 

•облік результатів господарської діяльності, планування і 
контроль, передбачає управління коштами ДКТ 

Фінансове 
управління  

•підтримка системи матеріально-технічного постачання, 
контроль рахунків, управління запасами, послугами сторонніх 
фірм;  

•· підтримка організації техобслуговування і профілактичного 
ремонту устаткування;,прогнозування  можливих  аварійних 
ситуацій  

•планування й управління експлуатацією тунеля, підтримка 
функцій диспетчерських пунктів розташованих в ДМЩК,  
CAD-інтерфейс і засоби калькуляції;  

•· контроль і забезпечення якості експлуатації тунелю. 

•управління системою обслуговування - від угоди про 
обслуговування до забезпечення обслуговування 
устаткування;  

•· таблиці планування і функціональні контрольні точки на всіх 
рівнях планування;  

•· електронний документообіг у режимі реального часу;  

•· управління виробничими потужностями шляхом вступу 
обмежень на ресурси і планування ресурсів;  

•· зустрічні потоки інформації — взаємозалежне технічне 
обслуговування ;  

•· повідомлення про досягнуті результати і прогноз готівки в 
процесі управління експлуатації тунеля. 
 

Логістика 

•централізоване управління відомчими комунікаціями, що 
надає в розпорядження всім елементам системи і їхніх 
користувачів засобу телекомунікацій; обробку текстів, 
графіку, оптичне архівування, електронну пошту, SAP-новини, 
засоби розробки, контекстну допомогу 

Відомчі 
комунікації 

•· управління персоналом;  

•· нарахування заробітної плати;  

•· облік і планування робочого часу;  

•· ведення кваліфікаційних вимог;  

•· ведення командировочних витрат;  

•· управління семінарами;  

•· планування кар'єри і заміщення посад. 

Персонал 
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управління. Можна включити попередження про небезпеку, що погодяться з вимогами стандартів 

по безпеці здоров'я і навколишнього середовища. 

 

Система PP-PI 

Назва блоку  Застосування  в ДКТ 

· управління ресурсами;  Електричні кабелі 35 кВ 

Система водо забезпечення 

 

· управління технологією;  Освітлення 

Вентиляція 

Газоконвекторні установки  

Насосні станції 

· планування процесів;  Пониження грунтових вод 

Збір і відводи дренажних вод 

Повіроообмін системи вентиляції  

· технічне управління 

процесами;  

Інтеграція автоматичного управління та контролю 

шаф управління вентиляції та газоконвекторів до 

єдиного комплексу SAP ERP 

Дані по технологічним автоматизованими 

процесам , усі технологічні параметри експлуатації 

ДКТ і тестові специфікації збираються, 

завантажуються  до бази даних SAP ERP та 

оброблюються модулем   PP-PI 

· зв'язок із КБ (LIMS) і 

АСУТП (PCS);  

Інтеграцію технологічних систем управління (PCS) 

і конструкторського бюро (LIMS) 

Повний контроль та координація над всіма 

експлуатаційними процесами в ДКТ 

· управління технологічною 

інформацією 

Дані  які надходять оброблюються та генеруються 

посилання оператором до персоналу 

Технічне обслуговування і ремонт (РМ) 

Ефективне техобслуговування допомагає знижувати витрати. За допомогою великих 

функціональних можливостей модуля РМ системи ERP можна успішно планувати і керувати всіма 

роботами по техобслуговуванню і ремонту. 

За допомогою модуля РМ системи ERP можна побудувати технічну схему підприємства по 

функціональних місцях і елементам устаткування з указівкою запчастин. Графічний інтерфейс дає 

можливість огляду складних структур у зручній формі, а система управління документами ERP 

(DMS) дозволяє швидко викликати докладні чи діаграми технічні креслення. Пошук окремих чи 

компонентів одиниць устаткування полегшується за допомогою інтерфейсу з ГІС-системами. 

Зручна функція установки/демонтування устаткування постійно реєструє всі зміни конфігурації і 

безупинно надає реєстр цих змін. 

Система PМ 

Назва блоку  Застосування  в ДКТ 

PM-EQM  Побудова технічної схеми устаткування і 

технічних об'єктів ДКТ по функціональних 

місцях ;  

PM-PRM  Профілактичне обслуговування устаткування 

ДКТ; 

PM-WOC  Управління замовленнями на 
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обслуговування, планування фактичних 

витрат , постійне обновлення  в 

бюджеті;дозволяє  швидко реагувати на збій 

використовуючи графічний інтерфейс із 

планом системи 

PM· PM-CRP  Планування потужностей і використання; 

PM-PRO Обслуговування проектів 

PM-SMA  служба сервісу збільшує готовність техніки, 

організовує планові ремонтні роботи. 

Інтервали обслуговування прив’язані до 

устаткування , визначаються в результаті 

аналізу даних попередніх вимірів. 

PM-IS  інформаційна система дозволяє визначити 

істотні проблеми і осічки, отримані дані  

використовуються для оптимізації системи 

Відкритість системи ERP розглядається в наступних аспектах. 

· Реалізації ядра ERP для головних операційних систем, включаючи різні UNIX версії і 

Windows NT, на платформах різних виробників: SUN, IBM, Digital, SNI, HP, Compaq і т.д.;  

Підтримує велика кількість стандартних інтерфейсів користувача (Windows, Macintosh, Motif, 

Presentation Manager). 

· SAP пропонує технологію ALE (можливість обміну між додатками) для забезпечення 

інтеграції розподілених різнорідних додатків. 

· · ERP працює з наступними СУБД: Oracle, Informix, Adabas, DB2, Microsoft SQL. 

· Відкритість програмних інтерфейсів ядра:  

· ERP дозволяє іншим ERP-системам і зовнішнім програмам викликати функції ERP. Це 

виконується за допомогою механізму RFC (віддалений виклик функцій) інтерфейсу програмування 

для зовнішніх додатків. До цього інтерфейсу можна також звертатися через OSF/DCE RPC 

(віддалений виклик процедур). 

Використання модулів системи SAP ЕРR для підвищення ефективності управління 

персоналом 

Можливості системи забезпечують: ведення контрактів і угод з персоналом, планування 

чисельності і кваліфікації персоналу для виконання виробничого календарного плану, ведення 

збору інформації з претендентів і планування заміщення вакансій, ведення обліку робочого часу і 

зарплати. 

Висновок  

ДКТ важливий стратегічний об’єкт для сучасного міста , що вирішує питання 

життєзабезпечення  , розвантаження існуючих інженерних систем; вирішення проблеми дренажу та 

каналізаційних стоків; ефективне обслуговування мереж без порушення життєдіяльності міста. 

Унікальність ДКТ полягає в його функціональності. Система вентиляції та система 

газоконвекторів ,система водо забезпечення ,телекомунікаційна та протипожежна система система, 

транзит кабелів 35 кВ. всі вимагають підвищеного контролю  та єдиної автоматизованої системи 

управління. 

Для вирішення питання покращення  управління , контролю та автоматизації 

ДКТ,підвищення ефективності його функціонування проаналізовано варіант створення 

концептуальної системи управління SAP ERP. Що покликана оптимізувати СЕП ДКТ шляхом 

об’єднання всіх енергоємних  та телекомунікаційних систем  в єдиний комплекс . 
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магістрант. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». 

 

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ЗА ПЕРІОДАМИ 

ЧАСУ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ. 

 

Анотація: Існуючі диференційовані за періодами часу тарифи на електроенергію на сьогоднішній 

день не відповідають сучасним потребам управління попитом споживачів на електричну 

потужність і потребують якнайскорішого удосконалення та подальшого розвитку. Обґрунтовані 

зміни диференційованих тарифів повинні базуватись на детальному аналізі результатів їх 

використання та на оцінці можливих наслідків тих чи інших змін. З метою збереження отриманих в 

показників добової нерівномірності електроспоживання пропонується створення тарифного меню. 

Аннотация: Существующие дифференцированные за периодами времени тарифы на 

электрическую энергию на сегодняшний день не соответствуют современным потребностям 

управления спросом потребителей на электрическую мощность и нуждаются в скорейшем 

усовершенствовании и дальнейшем развитии. Обоснованные изменения диффернциированных 

тарифов должны основываться на детальном анализе результатов их использования и на оценке 

возможных последствий тех или иных изменений. З целью сохранения полученных показателей 

суточной неравномерности электропотребления предлагается создание тарифного меню. 

Annotation: Current electricity tariffs differentiated by periods of time, are not fulfill the current needs of 

demand-side management for electric power and require as soon as possible improvements and further 

development. Well-grounded peak-period tariff changes should be based on a detailed result of their use 

analysis and possible change implications. In order to maintaining achieved nonuniformity power 

consumption ratio offered a menu of tariffs.  

 

Диференційовані за періодами часу  (диференційовані тарифи, ДТ)на електричну енергію діютьв 

Україні з 1995 року.На сьогоднішній день цітарифи залишаються єдиним економічним засобом 

управлінняпопитом споживачів на електричну потужність і енергію. 

Проведений нещодавно аналіз результатів використання диференційованих тарифів [1] показав, що 

за період з 1995 по 2000 рік кількість споживачів, що застосовували ці тарифи («дифтарифних» 

споживачів), поступово зростала, в результаті чого відбулося помітне вирівнювання добових 

графіків електричного навантаження енергосистеми (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Добові графіки електричного навантаження об’єднаної енергосистеми України для 
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зимового режимного дня 1990, 2002 та 2009 років (приведені до середньодобового навантаження). 

 

Однак,починаючи з 2001 року, конфігурація добових графіків навантаження об’єднаної 

енергосистеми (ОЕС) помітно не змінювалась, тобто подальшого їх вирівнювання не відбувалось. 

Це, зокрема, підтверджують результати аналізу суттєвості зміни нерівномірності добових графіків 

навантаження енергосистемипротягом останніх 10 років, який базувався на використанні 

статистичного критерію Фішера (рисунок 2) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 2 Результати аналізу суттєвості зміни нерівномірності добових графіків навантаження 

енергосистеми для літнього сезонуу порівнянні з графіком 2001 року (kн – коефіцієнт 

нерівномірності графіка навантаження, Фрозр– розрахункове значення критерію Фішера, Фкрит –

граничне значення критерію Фішера для рівня значимості помилки р=0,01) 

 

Таким чином, можна стверджувати, що діючі в Україні диференційовані за часом тарифи на 

електроенергію вичерпали можливість подальшого впливу на зміну попиту споживачів на 

електричну потужність. Тим не менше, проблема покриття нерівномірного навантаження 

енергосистеми в умовах надзвичайно несприятливої структури її генеруючих потужностей, 

забезпечення необхідної надійності та якості електропостачанняна сьогоднішній день залишається 

гострою.Отже управління попитом споживачів на електричну потужність і, відповідно, 

удосконалення та подальший розвиток існуючих диференційованих тарифів на електроенергію є 

надзвичайно важливим і актуальним питанням. 

З іншого боку, диференційовані за періодами часу тарифи не електричну енергію за 17 років свого 

існування майже не зазнавали змін. Хоча, зрозуміло, що за такий тривалий період суттєво 

змінились режими та структура споживання електричної енергії в державі. Тому обґрунтовані зміни 

диференційованих тарифів повинні базуватись на детальному аналізі результатів їх використання та 

на оцінці можливих наслідків тих чи інших змін. 

Очевидно, що в процесі аналізу результатів використання диференційованих за періодами часу 

тарифів на електроенергію, перш за все, необхідно з’ясувати: 

 чи відповідають межі та тривалість встановлених тарифних зон доби сучасним 
потребам управління попитом споживачів на електричну потужність; 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

kн 0,876 0,810 0,803 0,820 0,798 0,803 0,800 0,803 0,797 0,794 0,786 

Фрозр 3,747 1,000 1,018 1,052 1,428 1,376 1,539 1,849 1,846 1,524 2,031 

Фкрит 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

0,000 

0,500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 



 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

96 

 чи є «правильним» та достатнім вплив попиту на потужність групи споживачів, які 
розраховуються за диференційованими тарифами, на конфігурацію добового графіку 

навантаження енергосистеми; 

 чи є достатнім вплив самих диференційованих тарифів на зміну характеру попиту на 
електричну потужність споживачів, що їх використовують. 

 

Аналіз тривалості та меж існуючих тарифних зон доби може бути виконанийшляхом групування 

погодинних значень електричного навантаження енергосистеми чи відповідних груп споживачів, 

яке дозволяє за об’єктивним статистичним критерієм (критерієм Стьюдента) визначитигодини доби 

з напівпіковим (близьким до середньодобового), а також з суттєво вищим (піковим) та суттєво 

нижчим від середньодобового («нічним») навантаженням[1, 2]. 

Зокрема, результати визначення фактичних зон доби зі статистично різним рівнем електричного 

навантаження енергосистеми для літнього режимного дня (15 липня 2010 р.) наведені на рисунку 3 

та в таблиці 1.  

 

 

Рисунок 3 Межі фактичних зон доби зі статистично різним рівнем електричного 

навантаження енергосистемидля літнього режимного дня (15 липня 2010 року). 

 

Результати, наведені в таблиці 1, свідчать, що реальні зони доби зістатистично різним рівнем 

навантаження енергосистеми суттєво не співпадають з встановленими НКРЕ тривалістю та межами 

тарифних зон доби. Так, ранковий максимум навантаження енергосистеми на сьогоднішній день 

практично відсутній, апідвищений рівень її навантаження (статистично вищий від 

середньодобового) спостерігається вже у денний період. 

З іншого боку, групування погодинних значень навантаження споживачів, що використовують 

диференційовані тарифи на електроенергію («дифтарифних» споживачів), продемонструвало, що ці 
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споживачі регулюють свійпопитна електричну потужність чітко у відповідності зі встановленими 

тарифними зонами доби і у потрібному напрямку.  

Отже єочевидним, що сучасна конфігурація добових графіків навантаження енергосистеми 

головним чином визначається попитом на електричну потужність всіх інших споживачів, які не 

використовують диференційовані за часом тарифи («недифтарифних» споживачів).  

Таблиця 1 

Порівняння меж діючих тарифних зон та фактичних зон доби, визначених за графіками 

навантаження енергосистеми та відповідних груп споживачів для літнього режимного дня 

(15.06.2010 р.) 

Година 

доби 

Діючі тарифні 

зони доби 

Зони доби зі статистично різним навантаженням  

Енергосистеми 
«Дифтарифних» 

споживачів 

«Недифтарифних» 

споживачів 

1 Нічна зона 
Напівпікове 

навантаження 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

2 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

3 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

4 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

5 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

6 Нічна зона 
Мінімальне 

навантаженння 

Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаження 

7 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

8 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

9 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

10 Пікова зона 
Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

11 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

12 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

13 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

14 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

15 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

16 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
Пікове навантаження 

17 Напівпікова зона 
Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 
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18 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

19 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

20 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 

Напівпікове 

навантаження 

21 Пікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

22 Пікова зона 
Пікове 

навантаження 

Мінімальне 

навантаженння 
Пікове навантаження 

23 Напівпікова зона 
Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

24 Нічна зона 
Напівпікове 

навантаження 

Пікове 

навантаження 

Напівпікове 

навантаження 

 

Таким чином, цілком природно зробити наступний важливий висновок: з метою удосконалення 

диференційованих за часом тарифів на електроенергію визначення тарифних зон доби,які б 

відповідалисучасним потребам управління попитом споживачів на електричну потужність, у 

подальшому необхідно базувати не на аналізі конфігурації графіків навантаження енергосистеми, а 

на дослідженні своєчасності та ступеню протидії навантаження групи «дифтарифних» споживачів 

зміні попиту на потужність всіх інших, «недифтарифних» споживачів. 

Оцінка достатності впливу групи споживачів, що використовують диференційовані тарифи, на 

нерівномірність електричного навантаження енергосистеми в цілому може бути зроблена з 

використанням статистичного критерію Фішера. Порівнюючи за цим критерієм дисперсії будь-

якого добового графіка навантаження енергосистеми і відповідного графіка зміни попиту на 

електричну потужність «недифтарифних» споживачів, стає очевидним, що за нерівномірністю 

навантаження ці графіки відрізняються статистично несуттєво. Тобто, вплив групи «дифтарифних» 

споживачів на нерівномірність сумарного графіку навантаження енергосистеми слід вважати 

недостатнім. 

При цьому цілком зрозуміло, що при існуючих співвідношеннях середньої потужності зазначених 

груп споживачів (рисунок 4) «дифтарифні» споживачі в принципі не здатні забезпечити бажаного 

суттєвого зниження нерівномірності попиту на електричну потужність інших споживачів, які не 

використовують диференційовані тарифи. Для цього було б необхідно, щоб загальне навантаження 

групи споживачів, які використовують диференційовані тарифи, значно зросло, що в умовах 

існуючої системи тарифів може відбутися тільки поступово, протягом тривалого часу. 
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Рисунок 4. Графіки навантаження споживачів, що використовують диференційовані 

тарифи, та всіх інших споживачів електроенергії для літнього режимного дня 2010 року 

Однак зметою визначення напрямків удосконалення діючих в Україні диференційованих за часом 

тарифів на електроенергію, яке є необхідним і можливим вже зараз, важливо додатково 

проаналізувати, чи існуючий вплив «дифтарифних» споживачів на нерівномірність навантаження 

енергосистеми має потрібний характер і є достатнім не тільки протягом доби в цілому, але й у 

кожну окрему годину доби. 

Визначення характеру та ступеню щогодинного впливу попиту на потужність споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи, на нерівномірність навантаження енергосистемиможе 

базуватися на використанніметодів кореляційного та дисперсійного аналізу.З цією метою 

потрібнодля кожної години доби визначити величинузміни (варіації) навантаження «дифтарифних» 

та всіх інших споживачів. 

Оцінка ступеню протидії зміни попиту на потужність зазначених груп споживачів може бути 

одержана шляхом розрахунку та аналізу погодинних значень коваріації приростів електричного 

навантаження, віднесених до добутку величин  середньоквадратичного відхилення варіацій 

відповідного навантаження (рис. 5). Сума таких «відносних» коваріацій протягом будь-якої доби 

являє собою коефіцієнт взаємної кореляції між приростами зміни навантаження споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи, та споживачів, що їх не використовують.  

Взаємний вплив зміни попиту на електричну потужність «дифтарифних» та «недифтарифних» 

споживачів можна вважати значимим у тому випадку, якщо величина коефіцієнту кореляції 

перевищує значення -0,5151, що відповідає критичному значенню показника Пірсона для 22 

ступенів свободи та рівня значимості помилки р=0,01 [2, 3]. 

Отже, протидію зміни навантаження споживачів, що використовують диференційовані тарифи, 

змініелектричного навантаження всіх інших споживачів у кожну годину доби можна вважати 

суттєвою лише у тому випадку, якщо кожна погодинна складова відповідного коефіцієнта кореляції 

буде не меншою від їхсереднього значення, що дорівнює-0,0215 

Як свідчить рисунок 5, протидія споживачів, що використовують диференційовані тарифи, зміні 

навантаження всіх інших споживачів електроенергії протягом доби є дуже нерівномірною. При 

цьому помітно, що протягом 3-ої,4-ої, 10-ої, 14-ої, 19-ої, 20-ої, 22-ої, та 23-ої години доби 

«дифтарифні» споживачі не тільки не протидіють, але навіть сприяють, хоч і незначно, збільшенню 

нерівномірності електричного навантаження енергосистеми. З іншого боку, 

протидія«дифтарифних» споживачів зміні навантаження всіх інших споживачів є цілком 

достатньою в години ранкового максимуму навантаження енергосистеми та на початку нічної зони 

доби. В той же час, в зоні вечірнього максимуму навантаження лише протягом 21-ої години 

навантаження групи споживачів, що використовують диференційовані тарифи, змінюється у 
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протилежному напрямку по відношенню до зміни попиту на потужність інших споживачів.  

Отже, з метою удосконалення діючих диференційованих за часом тарифів на електроенергію, 

необхідно звернути увагу на зазначені години доби, в які «дифтарифні» споживачі зовсім не 

протидіють зміні навантаження всіх інших споживачів електричної енергії, або в які ця протидія є 

недостатньо суттєвою. Очевидно, що для цього потрібно відповідним чином скоригувати межі та 

тривалість встановлених тарифних зон доби.   

 

 
Рисунок 5. Результати оцінки ступеню протидії змінинавантаження споживачів, що 

використовують диференційовані тарифи на електроенергію, зміні навантаження споживачів, що 

їх не використовують 

 

Як зазначалося, протягом останніх 10 років помітних змін конфігурація добових графіків 

електричного навантаження об’єднаної енергетичної системи України не відбувалося. Це свідчить 

про те, що група споживачів, які використовують диференційовані тарифи, протягом того ж періоду 

також суттєво не змінювала характер свого попиту на потужність. Тому з метою удосконалення та 

подальшого розвитку існуючих диференційованих за часом тарифів на електроенергію необхідно 

проаналізувати також, чи є достатнім вплив цих тарифів на зміну конфігурації графіків 

електричного навантаження групи «дифтарифних» споживачів, і чи не є можливим посилити цей 

вплив, змінюючи рівень відповідних тарифних коефіцієнтів. Зрозуміло, що такий аналіз необхідно 

здійснювати на основі визначення деякого кількісного показника ступеню впливу 

диференційованих тарифів на попит на електричну потужність споживачів, що їх використовують. 

Одним з таких кількісних показників є коефіцієнт еластичність попиту споживачів на електричну 

потужність та енергію. Такий показник широко використовується в багатьох країнах світу в цілях 

прогнозування можливих змін споживання електричної потужності та енергії при тих чи інших 

змінах її вартості і, відповідно, з метою управління попитом споживачів на електричну потужність 

та енергію. Зокрема, починаючи з 70-х років минулого сторіччя, цей показних застосовують і для 

аналізу попиту на електричну потужність споживачів, що розраховуються за диференційованими за 

часом тарифами [4. 5]. 

У випадку трьохзонного тарифу зміна середньої потужності, що споживається в кожній з зон доби, 

буде визначатись рівнянням, яке в матричній формі має наступний вигляд: 
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де   і – зміна обсягу споживання електричної енергії (середньої потужності) у відповідній зоні 

доби, МВт∙год;   і – зміна вартості електричної енергії для кожної зони доби, грн./МВт∙год;     – 

коефіцієнт цінової еластичності попиту споживачів на електричну потужність в i–ій зоні доби при 

зміні вартості електричної енергії в j–ій зоні. 

В економічній теорії існує декілька методів аналізу попиту споживачів за ціновими факторами [6]: 

- визначення теоретичних коефіцієнтів еластичності на основі проведених досліджень для 

характерної групи споживачів, із структурою і режимами споживання близькими до цільової групи; 

- визначення емпіричних коефіцієнтів еластичності на основі наявної статистичної 

інформації; 

- використання в цілях вивчення еластичності попиту споживачів на електричну 

потужність і енергію методів експертного опитування. 

Результати досліджень підтверджують, що аналіз еластичності попиту споживачів на 

електричну потужність найбільш доцільно здійснювати на основі застосування експертних методів. 

При цьому в ході опитування фахівцям різного профілю, які працюють на характерних виробничо-

господарських об’єктах, надається декілька можливих варіантів диференційованих за часом тарифів 

на електроенергію, що відрізняються між собою рівнем тарифних коефіцієнтів. Експертам 

(енергетикам, менеджерам виробництва, технологам, співробітникам планово-економічних 

підрозділів) пропонується на основі їх спеціальних знань та професійного досвіду оцінити можливі 

обсяги споживання електричної енергії на відповідному об’єкті в кожній зоні доби у випадку 

застосування кожного з варіантів диференційованих тарифів. 

З математичної точки зору в результаті експертного опитування з’являється можливість 

поставити у відповідність деякому вхідному вектору тарифних коефіцієнтів певний вектор 

можливих значень середнього електричного навантаження «дифтарифних» споживачів в кожній 

зоні доби. 

Враховуючи, що думки фахівців значною мірою мають суб’єктивний характер і формуються 

в умовах відсутності достовірної інформації з зазначеного питання, обробку одержаних результатів 

необхідно здійснювати з застосуванням методів нечіткої логіки та математики. При цьому 

результатом дослідження має бути модель еластичності попиту споживачів на електричну 

потужність, яка являє собою певний набір нечітких логічних рівнянь.  

Такі рівняння будуються на базі матриці експертних знань, отриманої в результаті опитування, і 

дозволяють розраховувати числові значення функцій приналежності різних варіантів вихідного 

вектору рішень при фіксованих значеннях вхідних змінних. В якості остаточного рішення 

приймається варіант з найбільшим значенням функцій приналежності.  

Таким чином, на основі застосування методів експертного опитування та нечіткої математики може 

бути визначена та проаналізована еластичність попиту споживачів на електричну потужність, що, в 

свою чергу, дає змогу у подальшому приймати обґрунтовані рішення щодо коригування рівня 

ставок діючих в Україні тарифів на електроенергію, диференційованих за зонами доби. 

Отже, першочерговими напрямками удосконалення існуючих диференційованих за часом тарифів 

не електричну енергію,  які відповідають сучасним потребам управління попитом споживачів на 

електричну потужність слід вважати: 

 запровадження системи моніторингу та поглибленого аналізу результатів 

використання диференційованих тарифів; 

 періодичне коригування тривалості та меж встановлених тарифних зон доби; 

 періодичний обґрунтований перегляд рівня тарифних коефіцієнтів з метою посилення 

впливу диференційованих тарифів на зміну характеру попиту споживачів на 

електричну потужність протягом доби.  

Цілком зрозуміло, що будь-які радикальні зміни існуючих диференційованих за часом тарифів на 
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електричну енергію, здебільшого, є небажаними як для споживачів, що використовують такі 

тарифи, так і для енергопостачальних організацій. Крім того, такі зміни можуть призвести до 

погіршення вже досягнутої на сьогоднішній день конфігурації добових графіків попиту на 

потужність «дифтарифних» споживачів, і, відповідно, графіків електричного навантаження 

енергосистеми в цілому. 

Виходячи з цих міркувань, удосконалення та подальший розвиток діючих диференційованих 

тарифів пропонується шляхом поступового створення кількох груп споживачів, що 

розраховуватимуться за такими тарифами.  

При цьому для вже сформованої на сьогоднішній день групи «дифтарифних» споживачів повинні 

залишатися незмінними встановлені зараз тривалість та межі тарифних зон доби, а також існуючі 

рівні тарифних коефіцієнтів, що їм відповідають. 

Для кожної нової групи «дифтарифних» споживачів, що створюватимуться у подальшому, мають 

встановлюватись інші тривалість та межі тарифних зон доби, а також рівні тарифних коефіцієнтів, 

які повинні визначатися, виходячи з актуальних на відповідний період потреб енергетичної галузі. 

Такий підхід до коригування діючих диференційованих тарифів дасть змогу зберігати вже досягнуті 

результати вирівнювання добових графіків навантаження енергосистеми, а також і далі 

полегшувати режими виробництва електроенергії, поступово розширюючи межі та підвищуючи 

дієвість управління попитом споживачів на електричну потужність. 
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Максименко С.В. Петров О. А. 

 

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОСТІ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

 

Зважаючи на те, що Україна є енергодефіцитною країною, підвищення енергоефективності 

технологій, усунення непродуктивних втрат енергоносіїв, зменшення енергоємності продукції і 

послуг визначені найважливішим стратегічним напрямком енергетичної політики України. 

Особливо актуальні ці проблеми для підприємств сфери водопостачання та водовідведення, частка 

енергетичних витрат у собівартості послуг яких досягає 50 %. 

Високий рівень енергоємності продукції і послуг вітчизняних водопостачальних підприємств 

обумовлений нераціональним використанням енергії у виробничих процесах внаслідок значного 

зношення діючого обладнання, високого рівня втрат води в мережах, а також завідомо високою 

енергоємністю продукції і послуг, закладеною при проектуванні цих підприємств. 

Створення економічної системи водопостачання базується на розв'язку оптимізаційної задачі, 

основною цільовою функцією якої є зменшення коштів на перекачування необхідних обсягів води 

споживачу. Значну частку фінансових витрат у зазначеному процесі водопостачання складає оплата 

за електроенергію, спожиту електроприводами насосних агрегатів. 

У напрямку оцінки економічності складних системи (наприклад систем водопостачання) 

вітчизняними та закордонними науковцями проведено значну кількість досліджень. Проте, ця 

інформація носить розрізнений характер, і в методологічному відношенню залишається не 

повністю опрацьованою. Зокрема, недосконала система економічних показників 

енергоефективності і способів її вимірювання, в значній мірі не систематизовані і не досліджені 

фактори, що впливають на енергоефективність. Необхідно зазначити, що від правильної оцінки 

енергетичної ефективності складної системи залежить багато відповідальних рішень - технічних, 

економічних тощо. 

При прогнозуванні споживання електричної енергії насосною станцією користуються різними 

узагальненими технічними характеристиками. Однією з таких характеристик, яка на сьогодні є 

досить широко вживаною, є коефіцієнт корисної дії (ККД) системи. Якщо відомі ККД окремих 

елементів системи, то її загальний коефіцієнт корисної дії можна розрахувати як добуток ККД 

окремих складових. Інколи цей добуток доповнюється кореляційним коефіцієнтом, який враховує 

особливості взаємозв'язків між окремими ланками системи. Не заперечуючи щодо такого підходу 

до розрахунку узагальненої технічної характеристики системи, автори вважають за доцільне для 

систем водопостачання користуватися не узагальненим ККД, а поняттям енергоефективність 

системи, що буде розглянуте пізніше. 

Обґрунтування застосування узагальненої оцінки економічності роботи складної системи у 

вигляді критерію енергоефективності системи (на прикладі системи водопостачання). 

Розглянемо систему водопостачання, основні елементи якої зображені на рисі. У цій системі: 

1 - мережа електроживлення, 2 - електричний привід насосів (синхронні чи асинхронні електричні 

двигуни), 3 - резервуар (місце забору води), 4 - водоводи системи подачі води на насосну станцію, 5 

- запірна арматура зі сторони всмоктування, 6 - насоси насосної станції, 7 -запірна арматура на 

нагнітанні, 8 - водоводи системи подачі води споживачу, 9 - споживач води. Незаперечно 

основними елементами системи є насоси насосної станції. Відносно них перший (мережа 

електроживлення) та другий (електричний привід) елементи у сукупності складають першу вхідну 

підсистему. Третій, четвертий та п'ятий елементи у сукупності складають другу вхідну підсистему. 

Сьомий, восьмий та дев'ятий елементи вихідної підсистеми. 
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Рис. 1 Система водопостачання 

 

 

Максимальна енергоефективність системи, тобто забезпечення вимог технологічного процесу 

у споживача води при мінімальному споживанні електричної енергії з мережі електроживлення, 

можлива лише за умови узгодження роботи усіх елементів системи як в межах кожної підсистеми, 

так і між підсистемами. 

Такий підхід, орієнтований на максимальну економію електроенергії за умови забезпечення 

вимог технологічного процесу відповідає основній тенденції реструктуризації енергетичного 

сектора України, при якій у проблемі забезпечення суспільства електричною енергією основною 

задачею є її раціональне споживання. Від цього залежать обсяги економії електроенергії, що є 

досить актуальним для держави, враховуючи обмаль власних первинних енергоресурсів (особливо 

природного газу), обмеженим запасом валютних ресурсів та високим процентом зношеності 

основних фондів генеруючих підприємств. Економія електроенергії буде більшою за умови 

керованості процесу її споживання і якщо буде прийнято до уваги конкретний сектор виробництва 

та характеристика кінцевого споживача. 

У системі водопостачання споживачами електроенергії є електричні двигуни, які живляться 

від мережі електроживлення. Як зазначено вище, у сукупності  вони  створюють  першу  вхідну 

підсистему основної системи. 

Немає сумніву, що при реалізації економічної системи водопостачання з метоюпідвищення її 

енергоефективності бажано використати електричні двигуни з якомога більшим ККД, або так звані 

енергоефективні двигуни. Вони мають удосконалену конструкцію охолоджуючих вентиляторів, що 

зменшує вентиляційні втрати. Для зменшення магнітних втрат їх статори і ротори виготовляються з 

більш тонких пластин з застосуванням спеціальних сплавів сталі. Фрикційні втрати зменшуються за 

рахунок шарикових підшипників покращеної конструкції. Обмотки виконуються провідниками 

більшого перетину, що зменшує активні втрати електроенергії. Такі двигуни мають дещо більшу 

вартість, ніж стандартні, однак і їх ККД на 3-5% вищій від останніх. Оскільки вартість експлуатації 

двигуна протягом року перевищує вартість його самого, використання енергоефективних двигунів 

вважається економічно вигідним заходом. Останнє твердження є справедливим лише за певних 

умов і високий ККД енергоефективного двигуна ще не є гарантією високої енергоефективності 

системи в цілому. 
Висновок про використання того чи іншого електричного двигуна у системі водопостачання 

потрібно робити враховуючи, що розглядувана підсистема також складається з окремих 

компонентів: джерела енергії, самого електродвигуна, пристрою керування ним та механічної 

системи передачі від двигуна до насоса. Контроль кожного з компонентів підсистеми на предмет 
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можливості зменшення втрат енергії є економічно ефективним методом. Вимога жорсткого 

контролю обґрунтовується тим, що головна причина підвищених втрат енергії полягає у 

неоптимальному розподілі її всередині системи чи підсистеми. З цього приводу серед 

американських енергоменеджерів досить поширеним є такий вислів: "Не мотори втрачають 

електроенергію, а люди". Ось чому прийняттю остаточного рішення про парк електродвигунів 

насосної станції мають передувати: аналіз мережі електроживлення, обґрунтований вибір типів 

двигунів, їх потужності та числа обертів, визначення робочого циклу, умов навколишнього 

середовища, способу підключення двигунів до навантаження, застосування механічної арматури та 

варіантів кріплення. 

Розглянемо перший із зазначених факторів - аналіз мережі електроживлення. Тут мова має йти 

про показники якості електричної енергії: несиметрію та незрівноваженість трифазної напруги, 

відхилення напруги, рівень несинусоїдності кривих струмів та напруг, величину відхилення 

напруги і частоти. 

Основною причиною несиметрії та незрівноваженості трифазної напруги є специфічні умови 

роботи генераторів електричної енергії та (чи) наявність в енергетичній системі потужних 

однофазних споживачів. 

З курсу теоретичної електротехніки відомо, що будь-яку несиметричну систему ЕРС, напруг 

та струмів можна подати сукупністю трьох симетричних систем: прямого, зворотного та нульового 

чергування фаз. При цьому коефіцієнтом несиметрії (ε2) є припустимий коефіцієнт зворотного 

чергування фаз напруги, який розраховується як відношення напруги зворотного чергування фаз 

основної частоти до номінальної лінійної напруги. Коефіцієнтом незрівноваженості (ε0) є 

припустимий коефіцієнт нульового чергування фаз напруги, який розраховується як відношення 

напруги нульового чергування фаз основної частоти до номінальної фазної напруги 

Несиметрія та незрівноваженість трифазної напруги негативно впливають на роботу більшості 

елементів електричної системи, викликаючи підвищення втрат електроенергії та зниження 

надійності роботи електротехнічного обладнання. 

Стосовно асинхронних електродвигунів механізм цього негативного процесу пояснюється так. 

їх опір у робочому режимі (Xs) залежить від ковзання (S) ротора відносно магнітного поля статора. 

В умовах нормальної експлуатації ковзання має невелике значення і Xs мало відрізняється від Xд - 

опору двигуна при синхронній швидкості. Якщо двигун загальмувати (S =1), то його опір Хк буде 

значно меншим. Співвідношення між Xs та Хк визначає кратність пускового моменту і для 

більшості асинхронних електродвигунів знаходиться в межах kn = (4 - 7). 

Опір двигуна у режимах, що створюються напругами зворотного чергування фаз, можна 

розраховувати як і для режимів з напругами прямого чергування, вважаючи S=2. При цьому для 

струмів зворотного чергування фаз опір двигуна зменшується в кп разів, порівняно з прямим. 

Відповідно невеликі напруги зворотного чергування фаз здатні створювати помітні струми. 

Наприклад, якщо напруга зворотного чергування фаз U2 =  3%, а kn = 6, то струм зворотного 

чергування фаз буде складати близько 18% від струму прямого чергування. Накладання струмів 

прямого та зворотного чергування фаз призводить до перегріву двигуна, в результаті чого 

зменшується його фактична потужність, спостерігається інтенсивне старіння ізоляції. 

У синхронних двигунах мають місце подібні процеси додаткових втрат електроенергії, 

перегріву статора і ротора, які можуть супроводжуватися виникненням небезпечних вібрацій за 

рахунок знакозмінних обертових моментів та тангенціальних сил, пульсуючих з подвоєною 

частотою мережі електроживлення. Можливе часткове зменшення обертового моменту на валу 

синхронного двигуна. 

Якщо досягти симетрії трифазної напруги неможливо, необхідно зменшувати навантаження 

електричного двигуна. 

Наведена вище тільки частина аналізу першої вхідної підсистеми загальної системи 

водопостачання рис. 1 показує, що її узагальненою характеристикою більш доцільно вважати 

енергоефективність, а не спільний ККД. З одного боку для мережі електроживлення таке поняття як 

коефіцієнт корисної дії і не застосовується. З іншого -паспортний ККД електричного двигуна 
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практично не характеризує режим його роботи з погляду на можливі втрати електроенергії, 

оскільки їх рівень значною мірою залежить від якісних показників мережі електроживлення. 

Звернімо також увагу на те, що у першій вхідній підсистемі має місце перетворення 

електричної енергії на механічну, яка передається у основні елементи системи - насоси. 

Тепер розглянемо другу вхідну підсистему. Виходячи з її складу: резервуар, водоводи системи 

подачі води на насосну станцію та запірна арматура зі сторони всмоктування, вона також є 

підсистемою передачі у основні елементи системи - насоси, але не механічної енергії, а води. Однак 

цей процес також не позбавлений вагомої енергетичної складової, яка може серйозно вплинути на 

загальну енергоефективність системи. Мова йде про використання потенціальної енергії води, що 

знаходиться у резервуарах. Цей термін у статті є певною мірою умовним. Під резервуаром ми 

розуміємо місце, з якого вода подається на насосну станцію. 

Якщо розглядати систему стосовно гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК), на якому 

насосна станція перекачує освітлену технічну воду на фабрику збагачення, то резервуаром буде 

ставок-освітлювач, який має досить великі обсяги води, геодезичний рівень якої на декілька метрів 

(інколи десятків метрів) перевищує геодезичну відмітку осі насосних агрегатів. 

Зрозуміло, що жоден з елементів другої вхідної підсистеми не має такої технічної 

характеристики як ККД. Разом з тим від узгодження характеристик складових цієї підсистеми за 

оптимальним діаметром водоводів, їх формою, технічним станом, розмірами запірної арматури, 

величиною перепаду тиску на засувках і т. ін. значною мірою залежить яка частина потенціальної 

енергії води буде використана корисно, а яка буде просто втраченою. 

Розглянемо основний елемент системи -насос, який призначений для перетворення механічної 

енергії приводу (електродвигуна) в гідравлічну енергію рідини. Приріст гідравлічної енергії рідини 

виникає у обертаючомуся робочому колесі насоса. У відвідних каналах корпуса насоса кінетична 

енергія рідини перетворюється в енергію тиску. Запас енергії, що отримана рідиною в насосі, 

витрачається на подолання опору і протитиску в системі. Сучасний насос складається зі складних 

елементів (робоче колесо, відвідні та підвідні пристрої, вузол гідравлічного врівноваження осьових 

зусиль, ущільнення робочих коліс, кінцеві ущільнення вала, розвантажувальні пристрої тощо), які 

розраховані та узгоджені між собою при проектуванні насосу на заздалегідь визначені параметри, 

які називаються робочими (оптимальними) параметрами насоса і зазначаються в його паспорті. Але 

в залежності від сфери застосування насосу його робочі параметри в експлуатаційних режимах 

можуть змінюватися в широкому діапазоні . Цей діапазон, в основному, складає від 0,3 - 1,25 Qном 

насосу. При зміні характеристик мережі, насос починає працювати на режимах, які відрізняються 

від оптимального. При цьому ефективність його роботи знижується. Крім того, при роботі на 

режимах, більше оптимального, насос не створює в системі необхідного тиску, а при роботі в 

режимах менше оптимального, надлишковий тиск необхідно дроселювати, що призводить до 

додаткових втрат. Також, робота насосу в режимах 0,3 - 0,5 Qном призводить до ряду проблем, 

пов'язаних з підвищенням вібрації насосу, виникнення нестаціонарних осьових і радіальних сил, що 

може привести до виходу з ладу опорних та ущільнюючих вузлів. Отже оптимальною робочою 

зоною експлуатації насосу вважається зона, що лежить в межах від 0,7 ÷1,2 від оптимальної подачі. 

Розглянемо вихідну підсистему, до якої входить запірна арматура на нагнітанні, водоводи 

системи подачі води споживачу, споживач води. Останній визначає вимоги до режиму роботи всієї 

системи водопостачання. Споживач може працювати в наступних режимах: 

Q = const, Н = const  

Q = const, Н = var  

Q = var, H = const 

Q = var, H = var 

Якщо перший режим роботи (наприклад в закритих живильних системах оборотної води на 

ТЕЦ) є простим і прогнозованим та потребує лише коректного розрахунку і оптимального підбору 
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елементів системи, то інші - характеризуються складнішими взаємозв'язками між основними 

режимними характеристиками і їх прогнозування потребує принципово інших підходів. 

Незважаючи на велику кількість досліджень і публікацій на тему економічності систем, 

чіткого визначення терміну енергоефективність дотепер не існує, тим більше стосовно насосних 

агрегатів та систем водопостачання. Під енергоефективністю розуміють раціональність 

використання енергії в тій чи іншій системі. 

Для оцінки енергоефективності системи можна застосувати класичний підхід: 

ηс = Акор/ Aзат 

Але поняття фізичного ККД як відношення корисної енергії до затраченої в даному випадку 

застосовувати недоцільно, оскільки не можна вважати корисною роботою роботу по подоланню сил 

гідравлічного опору трубопровідної мережі. Корисним в даному випадку є сам факт доставки 

продукції в пункт кінцевого призначення, а не робота, яка при цьому витрачена, і котру, вочевидь, 

необхідно зменшувати. 

Для оцінки енергоефективності систем водопостачання авторами пропонується наступне: так 

як Q = f(Акор) і P = f (Aзат), то ЕЕ = Q/P. 

Отже енергоефективність (ЕЕ) є відношенням кількості перекачаної води насосами (Q)  до 

затраченої енергії електродвигуна (N). 

Потужність, що споживає насосний агрегат визначається за формулою [4]: 

P = N/(ηдв∙ηпр), 

де N- потужність насоса, кВт; 

   ηдв - ККД електродвигуна; 

   ηпр - ККД перетворюючого пристрою (частотного перетворювача, гідромуфти тощо). 

В свою чергу потужність насоса визначається за формулою: 
N = ( ρ∙g∙Q∙H )/(1000∙ηн), 

де ρ - густина рідини, що перекачується, кг/м
3
; 

   g  -  прискорення вільного падіння, м
2
/ с ;  

   Q -  подача насоса, м
3
/с; 

  Н -  напір насоса, м. 

 Тоді, 

EE = 1000∙Q∙ηн∙ ηед∙ ηпр∙/ ρ∙g∙Q∙H 

Отже ЕЕ =  f  ( H ,η н а ) ,  тобто зменшити енергоефективність можна двома шляхами: 

підвищенням ККД насосного агрегату та зменшенням напору. Формулюючи другий шлях автори 

користувалися наступними міркуваннями: напір, який створюється робочими насосними 

агрегатами, складається з напору, який необхідний для виконання певного технологічного процесу 

у споживача, та напору, який необхідний для подолання сил гідравлічного опору трубопровідної 

мережі, яка з'єднує насосну станцію і споживача. Безумовно, напір, який необхідний для виконання 

технологічного процесу, зменшити не можна, але напір необхідний для подолання сил 

гідравлічного опору трубопровідної мережі можна зменшити за рахунок оптимізації 

потокорозподілення (ліквідації зайвих місцевих опорів, збільшення діаметрів водоводу тощо). 

Виходячи з викладеного автори вважають досить обґрунтованим застосування узагальненої 

оцінки економічності системи водопостачання у вигляді критерію енергоефективність системи. З 

одного баку не всі елементи системи водопостачання можуть характеризуватися коефіцієнтом 

корисної дії, а з іншого - він не завжди є об'єктивним показником, збільшення якого мінімізує 

споживання електроенергії. Це свідчить про те, що визначання економічних показників системи з 

великою кількістю елементів через її узагальнюючий ККД є складним (а інколи і неможливим), у 

той час як енергоефективність системи є інтегральним показником її економічності. 
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 нотація – розглянуто економічне обґрунтування використання світлодіодних світильників для 

вуличного освітлення Фастівського району, основні переваги використання вуличних світлодіодних 

світильників. Ключові слова – світлодіоди, світильники, освітлення. 

 ннотация – рассмотрено экономическое обоснование использования светодиодных 

светильников для уличного освещения Фастовского района, основные преимущества 

использования уличных светодиодных светильников. Ключевые слова – светодиоды, светильники, 

освещения. 

Abstract - the feasibility study examined the use of LED lamps for street lighting Fastiv district, the 

main benefits of using outdoor LED lighting fixtures. Key words - LEDs, lamps, lighting. 

 

Протяжність електромереж вуличного в Україні становить 78 тисяч кілометрів при 

загальній довжині вулично-дорожної мережі - 133 тис. км. Крім того, лише за минулий рік зона 

освітлення наших доріг скоротилась на 7 тис. км. При колосальних затратах на освітлення - 15% 

усієї спожитої електроенергії - більше половини доріг і вулиць населених пунктів взагалі не 

освітлюються.  

У світі проблема економії енергетичних ресурсів, яка тісно пов'язана з іншою глобальною 

проблемою - збереженням навколишнього середовища, якому завдається непоправна шкода 

викидами в атмосферу при виробництві електроенергії (ЕЕ) тепловими і атомними 

електростанціями - сьогодні є чи не найголовнішою в усіх сферах людської діяльності, в тому 

числі і в світлотехніці. Сучасне світове споживання ЕЕ на освітлення - 2650 ТВт/рік, або 19% 

глобального її споживання (більше, ніж виробництво ядерної енергетики всіх країн світу). 

Житло, для приклада, споживає 31% цього величезного обсягу енергії. 

Проблема енергоекономічності освітлювальних установок (ОУ) приваблива не лише тому, що 

на штучне освітлення використовується досить значна частина енергоресурсів, а й тому, що тут є 

великі потенціальні можливості для економії ЕЕ - не менш як 50 % від рівня сучасного 

споживання . Відомо, що сьогодні значно вигідніше знижувати споживання ЕЕ на освітлення за 

рахунок сучасних технологій, ніж створювати нові додаткові генеруючі потужності для 

забезпечення зростаючих потреб в світловій енергії. На створення 1 кВт нових генеруючих 

потужностей витрачається від 1000 до 3000 доларів США, а на економію 1 кВт потужності в 

системах освітлення достатньо 200 - 300 доларів США. Тому у багатьох країнах були сформовані 

спеціальні програми економії електроенергії на освітлення. Загальним для всіх програм методом 

зниження енергоспоживання (на 30 - 50%  за 5 - 7 років) є широке впровадження сучасних 

засобів освітлення: лінійних люмінесцентних ламп з високоефективними рідкоземельними 

люмінофорами в колбах діаметром 16 мм (Т5), електронних ПРА, компактних люмінесцентних 

ламп (КЛЛ), світло-випромінювальних діодів (СД) та ін. 

Розвиток фізики і техніки напівпровідникових джерел світла та застосування їх в світлотехніці 

за останнє десятиріччя зробили гігантський крок вперед. XXI століття уже називають століттям 

твердотільного освітлення. Сьогодні створено науково-технічне підґрунтя для конкурентної 

боротьби СД з традиційними джерелами світла - лампами розжарювання (ЛР), розрядними 

лампами низького тиску(РЛНТ) та розрядними лампами високого тиску (РЛВТ), які є основою 

сучасної технології електричного освітлення. Можна констатувати, що йде становлення третього 
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типу електричного джерела світла - СД - повноцінного і в багатьох сферах уже 

конкурентоспроможного ЛР і розрядним лампам (РЛ) «партнера». 

Деякі країни вже зробили своїми приорітетами розвиток світлодіодної техніки. Це, перш за все, 

США, Японія, Корея, Китай. 

Україна також зробила своїм приорітетом в розвитку енергоекономічних джерел світла 

світлодіодну техніку. В 2008 році Кабінетом Міністрів України затверджена Державна цільова 

науково-технічна програма «Розробка та впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел 

світла та освітлювальних систем на їх основі» на 2009 - 2013 роки. 

Відмови та термін служби світлодіодів 

Багато виробників світлодіодів заявляють термін їх служби до 100000 годин безперервної 

роботи. Однак, ця цифра вводить в оману, бо багато в чому залежить від якості продукції, від умов 

її використання, а також від критеріїв оцінки надійності світлодіодів. Навіть при використанні 

високоякісних компонентів, зменшення світлового потоку неминуче - це пов'язано з безліччю 

чинників, таких як умови відведення тепла, температура навколишнього середовища та вентиляція, 

вологість та інші параметри. Умови експлуатації, такі як величина і нестабільність струму можуть 

також суттєво скоротити термін служби. На даний момент не існує жодних стандартів, що 

визначають термін служби і критерії надійності для світлодіодів, хоча й існують пропозиції 

авторитетних організацій вважати строком служби час, протягом якого світловий потік деградує до 

деякого значення (наприклад, 50%) від початкової величини. По-перше, найбільш типовим видом 

відмови світлодіодів є поступова деградація вихідної потужності в процесі експлуатації. Однак, 

існуючі стандарти оперують інформацією тільки в термінах постійної інтенсивності відмов. Хоча в 

більшості випадків характеристики світлодіодів погіршуються поступово, також спостерігалися 

раптові відмови через зростання дислокацій з периферії активної області, руйнування pn-переходу, 

зростання дислокацій з окисленого торця або проміжної області, що розділяє торець і діелектричне 

покриття, і катастрофічного оптичного ушкодження. По-друге, споживачі, які працюють зі 

світлодіодами, давно зрозуміли, що їх надійність, особливо в частині швидкості деградації, часто 

залежить від постачальника компонентів. Знання цих двох жорстких обмежень вимагає вироблення 

тестів на довговічність на основі фундаментального розуміння механізмів відмови. 

Класифікація основних відмов 

Споживачі, які працюють зі світлодіодами, зазвичай визначають рівень вихідної потужності, 

при якому вся система вийде з ладу, і потім використовують фізичні моделі для прогнозування 

часу напрацювання на відмову. Чітке визначення відмови є найбільш критичним місцем, і 

більшість виробників і споживачів мають власну думку про те, коли оптоелектронний прилад 

можна вважати таким що вийшов з ладу. Один з методів визначення відмови полягає в тому, щоб 

зафіксувати струм і стежити за вихідною потужністю приладу, вважаючи прилад непрацездатним 

при падінні вихідної потужності нижче певного рівня (зазвичай від 20% до 50%) від початкової 

величини. Інший метод заснований на контролі падіння вихідної потужності приладу і його 

компенсації шляхом збільшення керуючого струму. Коли керуючий струм досягає певної відносної 

величини (наприклад, 50%) прилад вважається таким, що вийшов з ладу. Деякі механізми відмови і 

дефекти також можуть ініціювати вихід з ладу світлодіодів.[1] 

Деградація активної області 

Випромінювання світла в світлодіоді відбувається в результаті рекомбінації інжектованих 

носіїв в активній області. Зародження та зростання дислокацій, також як преципитация вузлових 

атомів, призводить до деградації внутрішньої частини цієї області. Ці процеси можуть здійснитися 

лише за наявності дефекту кристалічної структури висока щільність інжектованого струму, розігрів 

через інжектований струм і струм витоку, а також випромінюване світло прискорюють розвиток 

дефекту. Вибір матеріалу також має значення, так як система AlGaAs/GaAs набагато більш чутлива 

до цього механізму відмови, ніж система InGaAs (Р) / ІnР. Система InGaN / GaN (для блакитного і 

зеленого випромінювання) нечутлива до дефектів, подібних описаним вище. В активних областях 

цих діодів можуть зустрічатися прості pn-переходи, вбудовані гетероструктури та численні 
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квантові ями. На кордонах розділу таких структур неминучі зміни хімічного складу або навіть 

параметрів решітки. При високому рівні інжекції хімічні компоненти можуть мігрувати шляхом 

електроміграції в інші області. Структурні зміни породжують кристалічні дефекти на кшталт 

дислокацій і точкових дефектів, які ведуть себе як не випромінюючі центри, що перешкоджають 

природній випромінюючій рекомбінації і як результат, генерують додаткове тепло всередині 

активного шару.[2] 

Електростатичний розряд і електричне перевантаження 

Напівпровідники чутливі до дефектів, що викликані електростатичним розрядом (ЕСР). 

Видами відмови через ЕСР можуть бути раптова відмова, параметричні зрушення або внутрішні 

пошкодження, що приводить до деградації СД в процесі подальшої експлуатації. Згідно з 

існуючими нормативами, чутливість світлодіодів до ЕСР повинна бути більше 100 В при 

тестуванні на моделі людського тіла. Пробій через перевантаження і ЕСР є суттєвою проблемою 

для світлодіодів. Іноді розробники використовують діод Зінера або бар'єр Шотки для досягнення 

певного класу за ЕСР. Більшість комерційних InGaN / GaN світлодіодів формується на сапфірових 

підкладках, що не мають електричної провідності. Це призводить до залишкового електричного 

заряду в приладі, що робить його більш чутливим до пошкоджень, викликаним електростатичним 

розрядом і перевантаженням. 

Термічна втома і коротке замикання 

Різниця в коефіцієнті термічного розширення у сполучених частин і припою призводить до 

появи механічних напружень на етапі виготовлення, пов'язаного з термоциклюванням, які можуть 

викликати розшарування в сполучених частинах. Коли потужний прилад піддається циклічному 

навантаженню, поведінка приладів, виготовлених, наприклад, з використанням твердого припою і 

м'якого припою, може відрізнятися. Термічна втома зазвичай спостерігається в приладах, 

виготовлених з використанням м'якого припою, в той час як прилади, виготовлені з використанням 

твердого припою, стабільні при циклічному термічному навантаженні. Іноді невідповідний припой 

і неналежний технологічний контроль може призвести до короткого замикання в приладі. Завдяки 

відносно високому змочуванню, припой на основі олова може перелитися через край контактної 

площадки і сформувати закоротки. Відмови, пов'язані зі складанням в корпус, можуть викликатися 

герметиком, електродними виводами та фосфором. Термічні напруження в герметиці є 

найчастішою причиною відмови в світлодіодах. Якщо - внаслідок електричної перевантаження або 

високої зовнішньої температури - температура корпусу досягає температури переходу скляного 

наповнювача герметика (Тд), смола починає швидко розширюватися. Різниця в коефіцієнті 

термічного розширення внутрішніх компонентів світлодіода може призвести до механічного 

пошкодження. При дуже низьких температурах може відбутися розтріскування епоксидної 

композиції, з якої виготовлені лінзи. Висока температура, викликана внутрішнім нагрівом і 

невипромінюючою рекомбінацією, при досягненні 150 ° С, призводить до пожовтіння епоксидної 

композиції, що в результаті змінює вихідну оптичну потужність або колір випромінюваного 

світла[3]. Якщо індекс заломлення герметика не відповідає індексу заломлення 

напівпровідникового матеріалу, індуковане світло залишається в напівпровіднику, в результаті 

чого виникає додаткове джерело тепла. У результаті перегріву епоксидної композиції може 

відбуватися розрив або відділення електродного виводу і зниження міцності з'єднання кристала з 

підкладкою. Ці проблеми, у свою чергу можуть привести до відшарування кристала і епоксидної 

композиції СД. Механічні напруги, викликані свинцевими провідниками є ще однією причиною, в 

результаті якої в приладі може з'явитися обрив. Недотримання вимог до тиску, положення та 

напрямку в процесі пайки виводів СД може привести до появи механічних напружень при 

нормальній робочій температурі та згинанню виводів в небезпечній близькості від кристала 

світлодіода. Більшість білих світлодіодів використовують жовтий або червоний / зелений 

люмінофор, які схильні до термічної деградації. Коли розробники змішують два або більше різних 

люмінофора, складові повинні мати порівняно однаковий термін життя та характер деградації для 
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забезпечення насиченості кольору. Слід пам'ятати - колірна температура і чистота кольору 

люмінофора також деградують з часом. 

Проблеми використання неякісних світлодіодів в світильниках вуличного освітлення 

Для відводу тепла і зниження температури переходу існує декілька підходів, і провідні компанії 

(Osram, Nisha Corp, Cree та ін.) оволоділи цими сучасними технологіями, забезпечуючи високу 

якість продукції[5]. 

При розробці конструкції світильника багато виробників нехтує проблемою відводу тепла, не 

зважаючи на те, що тепловиділення на світлодіодній платі не повинно перевищувати 40°. Це одна з 

головних характеристик, тому що при підвищенні температури,- кристал світлодіода починає 

суттєво деградувати. Також слід пам'ятати, що використання неякісних матеріалів при розробці 

світлодіодних плат, може також привести до деградації СД ( При нагріванні СД на платі можуть 

виділятися хімічні сполучення, що руйнують кристали СД) . 

Багаточисельні дрібні виробники і споживачі світлодіодних чіпів мають значно менше 

інструментів для зниження вартості світлодіодного світла, тому, прагнучи економічних показників, 

вдаються до несумлінної конкуренції, наприклад, в яскравих білих світлодіодах встановлюють 

дешеві кристали (з доступних на ринку), призначені для роботи при інших струмах (до 5 мА), які 

не витримують тривалої роботи при струмах ~ 20 мА без суттєвої деградації. За початковими 

параметрами ці СД визнаються пригодними, бо яскравість, світловий потік, осьова сила, падіння 

напруги на переході, координати колірності та інші параметри відповідають зазначеним в 

специфікації. Але до 1000 - 1500 годин роботи значна їх частина суттєво деградує - світловий потік 

зменшується до 50 %, спостерігається зміна колірних параметрів. 

Основні переваги використання вуличних світлодіодних світильників  

• Тепловиділення - не більше 40°C на світлодіодній платі. (Це одна з головних характеристик, 

тому що при температурі понад 70°C кристал світлодіода починає деградувати і значно 

знижується термін його служби) 

• Термін окупності - від 1,5 до 3 років. 

• Термін служби світлодіодів - не менше 80 тисяч годин. Це зумовлено зменшенням струму, 

який проходить через світлодіодний чіп, а також використанням гарантовано якісних 

світлодіодів від світових лідерів. За цей час галогенну лампу доведеться замінити близько 120 

разів, а металогалогенні - 35 разів. Але реальний термін служби світильників, виробник визначає 

по найбільш вразливому елементу конструкції - драйверу струму, термін служби якого не менше 

50 тисяч годин, що становить 13 років експлуатації рік ( з розрахунку роботи світильника 10.5 

годин на добу)[4]. 

• Показник використання світлового потоку вуличних консольних світлодіодних світильників 

наближається до 100%, тоді як у стандартних вуличних світильників – 60-75%. Потужні 

світлодіоди представляють собою ідеальні точкові джерела світла з вбудованою корегуючої 

оптикою, що забезпечує ідеальне формування заданих діаграм спрямованості світлового потоку 

(завдання практично нездійсненне для інших джерел). 

• Стабільна робота в будь-яких кліматичних умовах від +70 ° С до -60 ° С. 

• Зниження в 5,7 разів витрат на електроенергію в порівнянні з вуличними світильниками з 

лампою ДРЛ (розрахунки приведені в розділі Економічне обґрунтування використання 

вуличних світлодіодних світильників) 
• Зниження споживаного струму без збільшення пускового струму. 

• Екологічна безпека і збереження навколишнього середовища. Світлодіодні консольні 

вуличні світильники не вимагають спеціальної утилізації, тому що не містять ртуті, її похідних і 

інших отруйних або шкідливих складових. 

• Вибухобезпечність. 

• Підвищена електробезпека при експлуатації. 
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• Стабільна робота при перепадах напруги . Світильники які використовуються в даний час 

для вуличного освітлення з лампами ДРЛ і ДНаТ працюють при перепадах напруги нестабільно, 

враховуючи час на повторний перезапуск 

• Повна відсутність небезпеки перевантаження електромереж у момент включення. 

• Миттєве запалювання при подачі напруги живлення і незалежність працездатності від 

низьких температур навколишнього повітря. Світильники які використовуються в даний час для 

вуличного освітлення з лампами ДРЛ і ДНаТ запускаються при низьких температурах 

нестабільно. 

• Безпека руху та збереження здоров'я - забезпечення кращої видимості, чіткості кордонів і 

сприйняття глибини простору за рахунок більшої (в 400 разів) контрастності; відсутність 

сліпучого ефекту за рахунок спеціально сформованого кута розкриття світлового потоку. 

• Індекс кольоропередачі - 80-85% 

• Не потрібно додаткове сервісне обслуговування на весь термін експлуатації 

• Показник використання світлового потоку вуличних консольних світлодіодних світильників 

дорівнює 100%, тоді як у стандартних вуличних світильників 60-75%. 

• Ефективна світловіддача при малих струмах. Споживаний струм світлодіодних вуличних 

світильників дорівнює 0,4 
- 
0,6 А, тоді як у світильника з газорозрядною лампою споживаний 

струм становить 4,6 А, а пусковий - 7,8 А. 

• Світлодіодні вуличні світильники (на відміну від світильників з газорозрядною лампою) 

мають можливість регулювання яскравості за рахунок зниження напруги живлення. СНіП 23-05-

95 для економії електроенергії допускає в нічний час зниження рівня освітленості для вуличного 

освітлення на 30-50% (пункт 7,44). Застосування вуличних світлодіодних світильників дозволяє 

здійснювати дані рекомендації шляхом зниження напруги живлення. При цьому не змінюється 

спектральний склад випромінювання і кольоропередача. 

• При монтажі світлодіодних вуличних та промислових світильників потрібен кабель меншого 

перерізу, що також є статтею економії. 

• Шафи управлінням освітленням при використанні СД світильників потребують 

комплектуючих меншої потужності, що також є статтею економії. 

 

Основні технічні характеристики світлодіодного світильника «Атіох LED40» 

 

Загальний вигляд Назва характеристики Технічні дані 

 

Електрична напруга, 

В 
170-260 

Потужність, Вт 56 

Кількість світло 

діодів, шт 
40 

Кут випромінювання, 

град 
115 

Світловий потік, лм До 5200 

Колір світіння 
Холодний 

білий 

Індекс кольропередачі 

СRI(Rа) 
80 

Світлова віддача, 

лм/вт 
До 122 

Світлодіод , виробник Сгее, США 
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Ступінь захисту ІР54 

Температурний 

робочий діапазон, градусів 
Від -40 до +50 

ККД Не менше 90% 

Габаритний розмір, 

мм 
600х268х78 

Корпус 

Оцинкований з 

порошковим 

поліефірним 

покриттям 

Розсіювач полікарбонат 

Матеріал СД плати А1 

Можливість 

встановлення вторинної 

оптики 

Так 

Термін служби 

світлодіодів, годин 

Не менше 80 

000 

Термін служби 

світильника, годин 

Не менше 50 

000 
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Економічне обґрунтування використання вуличних світлодіодних  

Розрахунок експлуатації одного вуличного світлодіодного світильника (фактично споживаюча потужність 56 Вт) 

 

Період експлуатації визначається по найбільш вразливому елементу конструкції світильника - драйверу струму, гарантійний період 

експлуатації якого є не меншим чим 50 000 годин. Термін служби світло діодів, які використовуються 

 

 

Рік 

експлуа

тації 

Спожита 

потужність за рік ( з 

розрахунку 10.5 годин 

на добу), кВт 

Ціна за 1 квт, 

грн, з 

урахуванням 

+10% щорічного 

подорожання) 

Сума оплати 

за спожиту 

електроенергію, 

грн 

Затрати на 

закупку, 

установку, поточні 

заміни та 

обслуговування, 

грн 

Всь

ого, 

грн 

Накопичува

льно, 

грн 

Порівняль

но з ДРЛ 250, 

грн 

1 214,62 0,93 199,60 3500,00 3699,60 3699,60 1359,04 

2 214,62 1,02 219,56 0 219,56 3919,15 -442,01 

3 214,62 1,13 241,51 0 241,51 4160,66 -2464,56 

4 214,62 1,24 265,66 0 265,66 4426,33 -4482,97 

5 214,62 1,36 292,23 0 292,23 4718,56 -6744,63 

6 214,62 1,50 321,45 0 321,45 5040,01 -9026,04 

7 214,62 1,65 353,60 0 353,60 5393,61 -11577 

8 214,62 1,81 388,96 0 388,96 5782,56 -14176,66 

9 214,62 1,99 427,85 0 427,85 6210,42 -17077,68 

10 214,62 2,19 470,64 0 470,64 6681,06 -20062,41 

11 214,62 2,41 517,70 0 517,70 7198,76 -23387 

12 214,62 2,65 569,47 0 569,47 7768,23 -26837,66 

13 214,62 2,92 626,42 0 626,42 8394,65 -30674,78 

     8394,65   
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Розрахунок експлуатації одного вуличного світильника ДРЛ-250 (фактично споживаюча потужність 320 Вт) 

Рік 

експлуатації 

Спожита 

потужність за 

рік ( з 

розрахунку 10.5 

годин на добу), 

кВт 

Ціна за 1 

квт, грн, з 

урахуванням 

+10% 

щорічного 

подорожання 

Сума 

оплати за 

спожиту 

електроенергію

, грн 

Затрати на 

закупку, 

установку, 

поточні заміни та 

обслуговування, 

грн 

Всього, 

грн 

Накопичув

ально , грн 

Порівняль

но із СД, грн 

1 1226,4 0,93 1140,55 1200 2340,55 2340,55 -1359,04 

2 1226,4 1,02 1254,61 766 2020,61 4361,16 442,01 

3 1226,4 1,13 1380,07 884 2264,07 6625,23 2464,56 

4 1226,4 1,24 1518,07 766 2284,07 8909,30 4482,97 

5 1226,4 1,36 1669,88 884 2553,88 11463,18 6744,63 

6 1226,4 1,50 1836,87 766 2602,87 14066,05 9026,04 

7 1226,4 1,65 2020,56 884 2904,56 16970,61 11577 

8 1226,4 1,81 2222,61 766 2988,61 19959,23 14176,66 

9 1226,4 1,99 2444,87 884 3328,87 23288,10 17077,68 

10 1226,4 2,19 2689,36 766 3455,36 26743,46 20062,41 

11 1226,4 2,41 2958,30 884 3842,30 30585,76 23387 

12 1226,4 2,65 3254,13 766 4020,13 34605,89 26837,66 

13 1226,4 2,92 3579,54 884 4463,54 39069,43 30674,78 

     39069,43   

 

Висновок : Починаючи з третього року експлуатації світлодіодні є самоокупними, що відповідає європейським вимогам по 

інноваційній політиці в галузі енергозбереження ( окупність інвестицій не повинна перевищувати трьох років)
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Економічне обґрунтування використання світлодіодних світильників для вуличного 

освітлення Фастівського району 

 В місті Фастів та районі розташовано 4920 світильників, які використовують 

лампи ДРЛ та ДНаТ фактичною потужністю 320 Вт. 

Затрати на купівлю, монтаж та обслуговування одного світильника становлять 

3500грн., то загальна сума для заміни 4920 світильників дорівнює 17,2 млн. грн. 

Обчислюємо річну економію електроенергії для світло діодів (з урахуванням того, що 

тариф на електроенергію 0,93 грн./кВт·год): 

 

Ерік.квт·год=
      

    
     = 4 909 766 кВт·год. 

В грошовій формі: 

 

Еріч. грн.=               = 4 566 083 грн. 

 

Термін окупності світлодіодних світильників: 

 

Ток=
        

       
=3,8 роки 

 

З урахуванням щорічного подорожання електроенергії на 10% термін окупності 

зменшиться та становитиме: 

 

Ток 1=17220000 – 4 566 083=12 653 917 грн. 

Ток 2=12 653 917 – 5 007 961=7 654 956 грн. 

Ток 3=7 654 956 – 5 548 035=2 106 930 грн. 

Ток 4=2 106 930 – 6 088 109 = - 3 981 179грн. 

 

Розрахунки показують, що термін окупності дорівнює 3,4 роки. 
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Біогазові установки 

 нотація — розглянуто складання цільової функції, розрахунок мінімальних витрат 

біогазової установки на прикладі птахофабрики, принцип роботи біогазової установки. 

Ключові слова — екологія довкілля, біопаливо, біогаз, біомаса, енергетичні ресурси. 

 ннотация — рассмотрено составление целевой функции, расчет минимальных 

расходов биогазовой установки, на примере птицефабрики, принцип работы биогазовой 

установки. Ключевые слова — экология окружающей среды, биотопливо, биогаз, биомасса, 

энергетические ресурсы. 

Abstract - The preparation of the target function, the calculation of minimum cost biogas 

plant on the example of poultry, the principle of the biogas plant. Key words - ecology, biofuels, 

biogas, biomass energy resources. 

 
Такі потрясіння, як енергетична криза 1973 року і Чорнобильська катастрофа 1986 

року, змусили більшість країн переглянути свою енергетичну політику відносно темпів і 

перспектив використання поновлюваних джерел енергії. 

Стало ясно, що недостатньо розвити екологічно чисту енергетику тільки у своїй 

країні, коли сусідні країни продовжують будівництво й експлуатацію атомних об'єктів, 

подібних по надійності четвертому блоку Чорнобильської АЕС. Необхідно об'єднання 

зусиль вчених різних країн в галузі розвитку нетрадиційної енергетики. 

Негативні тенденції розвитку традиційної енергетики обумовлені в основному 

наявністю двох факторів - швидким виснаженням природних ресурсів і забрудненням 

навколишнього середовища. За даними ООН, виснаження покладів вугілля передбачається в 

2082-2500 роках [6]. 

Перспективні технології традиційної енергетики підвищують ефективність 

використання енергоносіїв, але не поліпшують екологічну ситуацію: теплове, хімічне й 

радіоактивне забруднення навколишнього середовища може привести до катастрофічних 

наслідків. 

У зв'язку із цим виникає необхідність виявлення можливостей раціонального 

використання ресурсів традиційної енергетики з однієї сторони й розвиток науково-

технічних робіт з використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії - з іншої [2]. 

Всі енергетичні ресурси на Землі є в остаточному підсумку продуктами діяльності 

Сонця. Практично вся нетрадиційна енергетика - це перетворення й використання енергії 

Сонця прямими й непрямими методами. 

Ефективним поновлюваним джерелом енергії є біомаса. 

Встановлено, що ресурси біомаси в різних видах є майже у всіх регіонах, і майже в 

кожному з них може бути налагоджена їх переробка в енергію й паливо. 

На сучасному рівні за рахунок біомаси можна перекрити 6-10% від загальної 

кількості енергетичних потреб промислово розвинених країн [2,6]. 

Щорічно на Землі за допомогою фотосинтезу утворюється близько 120 млрд. т сухої 

органічної речовини, що енергетично еквівалентно більш 400 млрд. т нафти [5]. 

У цілому біомаса дає сьому частину світового об'єму палива, а по кількості отриманої 

енергії займає поряд із природним газом третє місце. З біомаси одержують в 4 рази більше 
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енергії, ніж дає ядерна енергетика [1]. 

Виробництво біогазу дозволяє запобігти викидам метану в атмосферу. Метан впливає 

на парниковий ефект в 21 раз більш сильно, ніж С02, і перебуває в атмосфері 12 років. 

Уловлювання метану - кращий короткостроковий спосіб запобігання глобального 

потепління [6]. 

Встановлено, що: теплотворна здатність біогазу 5,0-5,5 тис.ккал/м
3
 або 22 МДж/м

3
 ; 

при розкладанні 1 м
3
 твердих побутових відходів виділяється до 1,5 м

3
/рік біогазу в перші 

15-20 років. Потім інтенсивність його виділення різко скорочується; кількість електроенергії, 

яку можна одержати з 1 м
3
 біогазу дорівнює 1,8 кВт∙год [7]. 

У дійсний час існує багато проектів наукових і виробничих установ, що впроваджені 

у експлуатацію: проект інституту "Укркомунндіпрогрес" м. Харків (збору і утилізації біогазу 

з полігонів ТПВ) [8]; разом з московсько-голландською фірмою «Геополіс» підприємство 

«Еко-Самара» розробило оригінальний проект зі збору та утилізації біогазу на міському 

полігоні твердих побутових відходів «Преображенка». Робота була вкрай актуальна через 

вибухонебезпечність на полігоні [8]; TOB "Зорг Україна" (Київ) будує на м'ясокомбінаті 

ТОВ "Векка" (Одеська область) першу в країні установку з виробництва газу з відходів 

забійного цеху [8]. 

У зв'язку з різким загостренням енергетичної кризи в Україні, а також погіршенням 

економічної обстановки, все більш актуальним стає вирішення питань залучення в народне 

господарство нетрадиційних джерел енергії, одним із яких є біогаз, що утворюється на 

смітниках і полігонах твердих побутових відходів (ТПВ) в результаті анаеробного 

розкладання органічних складових похованих побутових відходів. 

Основними джерелами біогазу є такі фракції сміття як харчові відходи, папір, 

деревина, текстиль. 

Відходи сільського господарства й харчової промисловості також дозволяють 

одержувати енергію. 

Основна частина. Біогаз - це газ, що утворюється метановим зброджуванням біомаси. 

Розкладання біомаси на компоненти відбувається під впливом 3-х видів бактерій. У 

ланцюжку харчування наступні бактерії харчуються продуктами життєдіяльності 

попередніх. Перший вид - бактерії гідролізні, другий кислотоутворюючі, третій - метаноут- 

ворюючі. У виробництві біогазу беруть участь не тільки бактерії класу метаногенів, а всі три 

види. 

Склад біогазу: 55-75% метану, 25-45% CO2, незначні домішки H2 і H2S [3]. Після 

очищення біогазу від С02 виходить біометан. Біометан є повним аналогом природного газу. 

Відмінність тільки в походженні. 

Сировиною ддя одержання є органічні відходи (гній, зернова й мелясна 

післяспиртова барда, пивна дробина, буряковий жом, фекальні осади, відходи рибних і 

забійних цехів (кров, жир, кишки, канига), трава, побутові відходи, відходи молокозаводу - 

лактоза, молочна сироватка, відходи виробництва біодизеля - технічний гліцерин від 

виробництва біодизеля з рапсу, відходи від виробництва соків - жом фруктовий, ягідний, ви-

ноградна вижимка, водорості, відходи виробництва крохмалю й патоки - мезга й сироп, 

відходи переробки картоплі, виробництва чіпсів - очистки, шкурки, гнилі бульби. 

Вихід біогазу залежить від вмісту сухої речовини й виду використовуваної сировини. 

біогазу [5]. 

У нетрадиційній енергетиці особливе місце займає переробка біомаси (органічних 

сільськогосподарських і побутових відходів) метановим зброджуванням з одержанням, 

біогазу, що містить близько 70% метану, і знезаражених органічних добрив. Надзвичайно 

важлива утилізація біомаси в сільському господарстві, де на різні технологічні потреби 

витрачається велика кількість палива й безупинно зростає потреба у високоякісних 
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добривах. Усього у світі в дійсний час використовується або розробляється біля 60 

різновидів біогазових технологій [7]. 

Дуже важливим достоїнством процесу переробки біомаси є те, що в його відходах 

утримується значно менше хвороботвірних мікроорганізмів, ніж у вихідному матеріалі. 

Одержання біогазу економічно виправдано і є кращим при переробці постійного 

потоку відходів (стоки тваринницьких ферм, боєнь, рослинних відходів і т.д.). Економічність 

полягає в тому, що відсутня потреба в попередньому зборі відходів, в організації й 

управлінні їхньою подачею; при цьому відомо, скільки й коли буде отримано відходів. 

Переробка відходів на біогазових установках дозволяє одержати: біогаз, 

електроенергію, тепло, біодобрива, утилізацію або очищення, паливо для автомобілів. 

Біогаз, що утворюється у процесі зброджування з біовідходів, може 

використовуватися як і звичайний природний газ для обігріву, виробітку електроенергії. 

Його можна стискати, використовувати для заправлення автомобіля, накопичувати, 

перекачувати. 

Із 1 м
3
 біогазу можна виробити 2 кВт∙год електроенергії. Електрика утворюється без 

перепадів, як у суспільній мережі. Для роботи когенераційної установки біогаз очищається 

від сірки й вологи. В установці від охолодження електрогенератора виробляється тепло без 

додаткового спалювання газу. 

Тепло можна одержувати при охолодженні двигуна в когенераційній установці 

(обладнання для комбінованого виробництва електроенергії й тепла). Так само біогаз можна 

просто спалювати. Як варіант, тепло може використовуватися для приведення в дію 

випарників рефрижераторів, для обігріву приміщень, технологічних цілей, одержання пари. 

Переброжена маса - це екологічно чисті рідкі й тверді добрива (біогумус). 

Біогазова технологія дозволяє прискорено одержати за допомогою анаеробного 

зброджування натуральне біодобриво, що містить біологічно активні речовини й 

мікроелементи. Основною перевагою біодобрив у порівнянні із традиційними добривами, є 

форма, доступність і збалансованість всіх елементів живлення, високий рівень гуміфікації 

органічної речовини. 

Органічна речовина служить потужним енергетичним матеріалом для ґрунтових 

мікроорганізмів, тому після внесення в ґрунті відбувається активізація азотофіксуючих і 

інших мікробіологічних процесів. 

Фактори, перераховані вище, позитивно впливають на ґрунт, поліпшують його фізико-

механічні властивості, і як наслідок при використанні збалансованих біодобрив після 

біогазової установки, урожайність підвищується на 30-50% [4]. 

Біогаз після очищення від С02 - це метан, яким заправляють автомобілі. Для 

заправлення автомобілів встановлюється додаткова система очищення біогазу до біометану. 

Після такого очищення, отриманий газ - це аналог природного газу (90-95% метану СНД 

тільки різниця в його походженні. Таким метаном можна й варто заправляти техніку. 

Сьогодні вже існує величезна мережа метанових заправних станцій. В умовах 

подорожчання дизельного палива використання метану стає більш вигідним. За своїми 

характеристиками 1 м
3
 метану - еквівалент 1 л солярки [1]. 

При очищенні біогазу на тому ж обладнанні, крім метану, виходить С02, який залежно 

від потреб можна одержати в газоподібному або зрідженому стані. Цей газ є товаром і теж 

іде в прибуток. 

Біогазова установка - це сама активна система очищення. 

Будь-які інші системи очищення споживають енергію, а не виробляють. Продукти 

будь-якої системи очищення потрібно ще продавати, а продукт біогазової установки 

потрібний підприємству самому. 

Оскільки процес відбувається без доступу повітря (ферментатори повністю 
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герметичні), то запахи при переробці не поширюються. 

Біогазова установка дозволяє усунути основну масу забруднюючих органічних 

речовин, тому після установки відходи не мають огидного специфічного запаху. 

Після звичайних систем очищення відходи так і залишаються відходами. Після 

біогазової установки - це високоякісні добрива. 

Одержання біогазу, можливе в установках самих різних масштабів, особливо 

ефективно на агропромислових комплексах, де існує можливість повного екологічного 

циклу. 

Принцип роботи біогазової установки розглянемо на прикладі установки ZORG™. 

Рідкі біовідходи перекачуються в біогазову установку фекальними насосами по 

бардопроводу або трубопроводу гноєвидалення. Рідкі відходи попадають не прямо в 

реактор, а в попередню ємність. У цій ємності відбувається гомогенізація маси й підігрів 

(іноді охолодження) до необхідної температури. Звичайний об'єм такої ємності на 2-3 дня. 

Тверді відходи (наприклад, гній) доставляються по транспортерній стрічці, а із сховища 

гною - трактором. Тверді відходи можуть завантажуватися в ємність із рідкими відходами й 

перемішуватися з ними. Або тверді відходи завантажуються в спеціальний шнековий за-

вантажник. 

З ємності гомогенізації й завантажника твердих відходів біомаса (гній або барда) 

надходить у реактор (інша назва біореактор, метантенк, ферментатор). Реактор є 

газонепроникним, повністю герметичним резервуаром з кислотостійкого залізобетону. 

Всередині реактора (метантенка, ферментатора) підтримується фіксована для 

мікроорганізмів температура. Температура в реакторі мезофільна (30-41°С). В окремих 

випадках застосовуються реактори з термофільним режимом (близько 55°С). 

Перемішування біомаси усередині реактора провадиться декількома способами. 

Спосіб перемішування вибирається залежно від типу сировини, вологості й інших 

параметрів. Термін служби реактора більш 25-30 років. Підігрів реактора ведеться теплою 

водою. 

Якщо біогазова установка комплектується когенераційною установкою 

(теплоелектрогенератором), то вода від охолодження генератора використовується ддя 

підігріву реактора. Вода спеціально підготовлена й рециркуляційна. 

У зимовий період для роботи біогазової установки потрібно до 70% вторинного 

тепла, відведеного від теплоелектрогенератора. У літній період - близько 10%. 

Якщо біогазова установка працює тільки на виробництво газу, тоді тепла вода 

береться від спеціально встановленого водогрійного казана. Витрати теплової й електричної 

енергії на потреби самої установки становлять від 5 до 15% всієї енергії, що дає біогазова 

установка. 

Середній час гідравлічного відстоювання усередині реактора (залежно від субстратів) 

- 20-40 днів. Протягом цього часу органічні речовини усередині біомаси метаболізуються 

(перетворюються) мікроорганізмами (для кукурудзяного силосу період шумування складає 

70-160 днів). Період шумування визначає об'єм реактора. 

Всю роботу із шумування відходів проробляють анаеробні мікроорганізми. У 

біореактор мікроорганізми вводяться один раз при першому запуску. Далі ніяких добавок 

мікроорганізмів і додаткових витрат не потрібно. 

У гної мікроби присутні й потрапляють у нього ще з кишечника тварин. Ці 

мікроорганізми корисні й не приносять шкоди людині або тваринам. До того ж реактор - це 

герметична система. Тому реактори, а точніше їх назвати ферментерами, розташовуються в 

безпосередній близькості від ферми або виробництва. 

На виході маємо два продукти: біогаз й біодобрива (компостируваний і рідкий 

субстрат).[4] 
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Біогаз зберігається в ємності для зберігання газу - газгольдері. Тут у газгольдері 

вирівнюються тиск і склад газу. Термін служби газгольдера 15 років. Газгольдер герметично 

накриває реактор зверху. Над газгольдером накривається додатково тентове накриття. У 

простір між газгольдером і тентом накачується повітря для створення тиску й теплоізоляції. 

Запас об'єму газгольдерів звичайно на 0,5-1 день. 

З газгольдера йде безперервна подача біогазу в газовий або дизель-газовий 

теплоелектрогенератор. Тут уже виробляється тепло й електрика. Великі біогазові установки 

мають аварійні смолоскипові установки на той випадок, якщо двигун/двигуни не працюють і 

біогаз треба спалити. Газова система може містити в собі вентилятор, конденсатовідводчик, 

десульфулізатор і т.п. 

Всією системою управляє система автоматики. Система контролює роботу насосної 

станції, мішалок, системи підігріву, газової автоматики, генератора. Для управління досить 

усього 2 чол.-год на день. Ця людина веде контроль за допомогою звичайного комп'ютера. 

Після двотижневого навчання на установці може працювати людина без особливих навичок, 

тобто після училища. 

Маса, що перебродила, - це біодобрива, готові до використання. Рідкі біодобрива 

відділяються від твердих за допомогою сепаратора й зберігаються в ємності для зберігання 

біодобрив. З ємності зберігання рідких добрив насосами маса перекачується в бочки-

причепи й вивозиться на поля або на продаж. Як варіант можлива комплектація біогазової 

установки лінією фасування й упакування біодобрив у склянки по 0,3; 0,5, 1,0 л. 

Тверді добрива зберігаються на спеціальній ділянці. Якщо біодобрива не 

представляють ніякого інтересу для власника й потрібно позбутися від рідкого субстрату, 

тоді біогазова установка комплектується пристроями з додатковими ступенями очищення. 

Висновки. Ефективне управління переробкою відходів дозволяє не тільки запобігти 

деградації й знищення природних комплексів, але й оздоровити соціально-економічну 

ситуацію в регіоні. Грамотне управління відходами спричиняє: поліпшення екологічної 

обстановки й здоров'я населення; створення нових підприємств і додаткових робочих місць; 

скорочення відчуження земель під смітники. 

Біогазову установку доцільно будувати: 

 Сільськогосподарським підприємствам: свинофермам; фермам КРХ; 

птахофабрикам; рослинницьким підприємствам; підприємствам змішаного типу. 

 Переробним підприємствам: спиртовим і біоетанольним заводам; пивоварним 

заводам; цукровим заводам; м'ясокомбінатам; ветеринарно- санітарним заводам; 

крохмальопаточним заводам; заводам з виробництва дріжджів; молокозаводам; 

хлібобулочним комбінатам; заводам з виробництва чіпсів і переробці картоплі; 

виробникам соків і консервів; виноробам; рибним цехам. 

 Тепличним господарствам. 

 Виробникам біодизеля. 

 Сміттєпереробним підприємствам. 

 Комунальним підприємствам, міським очисним спорудженням. 

 Приведемо приклад складання цільової функції та розрахунок мінімальних витрат 

біогазової установки на прикладі птахофабрики. 

 Складемо цільову функцію для річного споживання енергоресурсів підприємства: 

                           , 

де      - це сума спожитої електроенергії за рік на птахофабриці; 
       -  сума спожитої теплової енергії за рік; 
  ,    - тарифи на електричну та теплову енергії. 

Fресурс                     , 
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де Fресурс – це постійна величина спожитої активної електроенергії та газу. 

 Запишем формулу: 

    =                         , 

де      - річне споживання активної електроенергії на забійному цеху; 

     - річне споживання активної електроенергії  на інкубаторному цеху; 

     - річне споживання активної електроенергії на бригаді вирощування птиці; 

     - річне споживання активної електроенергії на очисних спорудах; 

     - річне споживання активної електроенергії на адміністративних та побутових 

приміщеннях. 

    = 29541885,89 + 4152036,24 + 28574999,04 + 2793602,852 + 789697,98 = 65852222 

кВт∙год/рік 

                                   , 

де         - обсяг виробленої теплової енергії котельнею комплексу забою птиці; 

      - обсяг виробленої теплової енергії котельнею інкубаційно-птахівничої станції ; 

      - обсяг виробленої теплової енергії модульними котельнями; 

      - обсяг виробленої теплової енергії теплогенераторами; 

    = 10 002 928,67+ 1 127 887,2+ 260 284,86+ 28 264 906,25= 39 656 006,98 

кг у.п./рік 

 Після того, як складена цільова функція, розрахуємо витрати на птахофабриці. 

Вихід біогазу складає 1 803 100 м
3
/рік, або 2163,72 т у.п.  

                                  

 Всі одиниці вимірювання приводимо до однієї, тобто т у.п., 1кВт·год=398 г .у.п., а для 

отримання 1000м
3
 газу треба 1,2 т у.п. 

 За рахунок використання біогазової установки можемо мінімізувати затрати, 

розглянемо декілька варіантів, наприклад 25% скомпенсуємо електричної енергії, а 75% газу, 

тоді отримаємо: 

   
                   , 

 газ
                   , 
            

   газ
 . 

Підставляємо данні в фотрмулу: 

   
                                        , 
    
                                      

Всі подальші розрахунки зведемо до таблиці 1 та таблиці 2. 

Таблиця 1 – Розрахунок електричної енергії 

% 25 75 50 30 70 100 0 

 ел
 , 

т у.п. 

25 694,60 

 

24 612,74 

 

25 

153,67 

 

25 

586,41 

 

24 720,93 

 

24 071,81 

 

26235,53 

 

 

 

 

Таблиця 2 – Розрахунок споживання газу 

% 25 75 50 30 70 100 0 

 газ
 , 

т у.п. 

38 033,21 

 

39 115,07 

 

38 574,14 

 

38 141,40 

 

39 006,88 

 

39656 

 

37492,28 

 

 

Зробимо перерахунок в кВт год та м
3
, та занесем їх до таблиці 3 
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Таблиця 3 – Перерахунок т у.п.  в кВт год та м
3
 

№ 

п.п.  ел  кВт год  газ  м
3
 

1 64 494 477,91 31 694 341,67 

2 61 778 965,86 32 595 891,67 

3 63 136 721,89 32 145 116,67 

4 64 222 926,71 31 784 496,67 

5 62 050 517,07 32 505 736,67 

6 60 421 209,84 33 046 666,67 

7 65 852 233,94 31 243 566,67 

 

Тепер зробимо розрахунок витрат за формулою: 

                     +Вексп, 
де Вексп – це щорічні витрати на експлуатацію біогазової установки; 

  = 1,117 грн/кВт·год; 
   5,289 грн за 1м

3
 за прогнозом на 2015 рік. 

В1=64 494 477,91 1,117 +31 694 341,67 5,289 +18 757 648,25= 258 430 477,17 грн 

Всі подальші розрахунки зведемо до таблиці. 

 

 

Таблиця 4 – Розрахунок мінімальних витрат 

Витрати грн 

В1 258 430 477,17 

В2 260 166 171,65 

В3 259 298 324,41 

В4 258 604 046,62 

В5 259 992 602,20 

В6 261 034 018,88 

В7 257 562 629,94 

 

 З таблиці 4 видно, що В7 є мінімальними витратами, тобто коли ми 100%          
використовуємо  на тепло. 

 Термін окупності: 

Т    К       757 648,253 826          р ки    м  яц в 

де  К – це вартість біогазової усановки,    – річна економія. 
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Аналіз впливу несиметрії на споживання електроенергії в системах з розосередженою 

генерацією 

 

Анотація 

Проведено аналіз впливу несиметрії генератора і навантаження на споживання 

електричної енергії. Оцінено нерівномірність споживання електроенергії в трифазній 

системі з виділенням 7 випадків зміни характеристик навантаження. Отримано 

залежності, які дозволяють оцінити вплив несиметрії на енергоспоживання. 

Проведен анализ влияния несимметрии генератора и нагрузки на потребление 

электрической энергии. Оценено неравномерность потребления электроэнергии в 

трехфазной системе с выделением 7 случаев изменения характеристик нагрузки. Получены 

зависимости, позволяющие оценить влияние несимметрии на энергопотребление. 

The analysis of the influence of asymmetry of the generator and load power consumption. By 

uneven energy consumption in three-phase system with the release of 7 cases of characteristics of 

the load. Dependencies which to assess the impact of asymmetry in power consumption. 

 

Вступ 

Проблема якості електроенергії проявляється у вигляді виникнення нестандартної 

напруги, струму або частоти, що призводить до несправності або неправильної роботи 

обладнання кінцевого користувача. Інженерні  розподільчі мережі, чутливі промислові 

навантаження і критичні комерційні операції страждають від різних типів відключень та 

перерв у роботі служб, що призводить до значних фінансових втрат. Різноманітність  систем 

силової електроніки, можливість використання високоефективних пристроїв, розумних  

принципів використання енергії, вважають невід'ємною частиною відновлюваних, 

природних і  ефективних енергетичних систем. З перебудовою енергосистем і зі зміщенням 

тенденцій щодо розподіленої і розосередженої генерації, питання якості електроенергії 

набуває нових масштабів.  

Однією з найбільш поширених проблем якості електроенергії сьогодні є провали / 

зростання напруги. Вона часто встановлюється за двома параметрами, глибина та тривалість. 

Величина провалів / зростання напруги варіюється від 10% до 90% від номінальної напруги і 

тривалість – від 30 сек. до 1 хв. У трифазній системі провали напруги є природою 

трифазного явища, яке впливає на напругу фаза-земля і фаза-фаза. Провали напруги 

обумовлені внаслідок неправильної роботи мереж системи, помилками на об'єкті замовника 

або значним збільшення струму навантаження, наприклад, початок роботи двигуна або 

трансформатора. Типовими несправностями є однофазне або багатофазне коротке замикання, 

що призводить до великих струмів. Великий струм призводить до падіння напруги по мережі 

опору. На місці пошкодження напруга пошкодженої фази близька до нуля, тоді як 

непошкодженої фази залишається більш-менш незмінною. 

Стрибки напруги є однією з найбільш частіших проблем якості електроенергії. В 

промисловості стрибки напруги зустрічаються найчастіше і викликають серйозні проблеми 
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та економічні втрати. Мережі часто зосереджуються на порушеннях обладнання кінцевого 

користувача як основної проблеми якості електроенергії. 

Гармонійні струми в системі розподілу можуть спричинити гармонійні спотворення, 

низький коефіцієнт потужності і додаткові втрати [4], а також нагрівання 

електрообладнання. Це також може привести до вібрації та шумів в машинах і несправності 

чутливого обладнання. 

Реструктуризація електроенергетики для інтеграції відновлюваних джерел енергії 

представляє нові можливості для електроенергетичних систем і енергосистеми вцілому. 

Нестійкі джерела енергії особливо вимагають стратегії зменшення наслідків, щоб 

підтримувати постійну потужність в електричній мережі. 

Відомо, що втрати потужності мають мінімальне значення в симетричних режимах 

при незмінному в часі навантаженні. Несиметрія і нерівномірність навантаження в часі 

призводять до збільшення втрат. Окрім симетричного режиму незмінного навантаження 

можливий режим незмінного в часі несиметричного навантаження; змінного в часі 

симетричного навантаження; несиметричний режим змінного навантаження. Зрівнюючи 

втрати в цих режимах з втратами в базовому режимі, можна оцінити вплив на них різних 

факторів. Для такої оцінки необхідно отримати закономірність зміни в часі всіх симетричних 

складових струмів і еквівалентувати їх такими значеннями, які за вибраний інтервал часу 

дасть ті ж значення втрат енергії, що і змінні в часі [2]. 

Існують різні способи вирішення проблеми підвищення якості передачі та розподілу 

електроенергії. Серед них, D-статком є одним з найбільш ефективних пристроїв. Нова схема 

управління на базі ШІМ була застосована для контролю електронних ламп в D-статкомі. D-

статком має додаткові можливості для витримування реактивного струму при низькій 

напрузі, і може розвиватися як підтримка напруги і частоти заміною конденсаторів з 

батареями для зберігання енергії для підвищення якості електроенергії при провалах / 

зростаннях напруги, гармонійних спотвореннях і низькому коефіцієнті потужності в 

розподільчих системах [3]. 

Несиметрія напруг і струмів трифазної системи 

Несиметрія напруг і струмів трифазної системи є одним з найважливіших показників 

якості електроенергії. Причиною появи несиметрії напруг і струмів є різні несиметричні 

режими системи електропостачання. Широке застосування різного виду однофазних 

електротермічних установок значної потужності (до 10 000 кВт) і трифазних дугових печей 

призвело до значного збільшення частки несиметричних навантажень на промислових 

підприємствах. Підключення таких потужних несиметричних одно- і трифазних навантажень 

до трифазних мереж викликає в системах електропостачання тривалий несиметричний 

режим, який характеризується несиметрією напруг і струмів [2]. 

В системах електропостачання розрізняють короткочасні (аварійні) і тривалі 

(експлуатаційні) несиметричні режими. Короткочасні несиметричні режими зазвичай 

пов'язані з різними аварійними процесами, як, наприклад, несиметричні КЗ, обриви одного 

або двох проводів повітряної лінії з замиканням на землю і т. д. Тривалі несиметричні 

режими зазвичай обумовлені несиметрією елементів електричної мережі або підключенням 

до системи електропостачання несиметричних (одно-, двох- або трифазних) навантажень.  

Несиметрію напруг і струмів, обумовлена несиметрією елементів електричної мережі, 

називають поздовжньою. Прикладом поздовжньої несиметрії є неповнофазні режими 

повітряних ліній і несиметрія параметрів фаз окремих елементів мережі. Поздовжня 

несиметрія характерна також для спеціальних систем електропередачі: два провідники - 

земля (ДПЗ), два провідники - рейки (ДПР), два провідники-труба (ДПТ) і т. д. 

Несиметрію напруг і струмів, викликану підключенням до мережі багатофазних і 
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однофазних несиметричних навантажень, називають поперечною. Поперечна несиметрія 

виникає також при нерівності активних і реактивних опорів окремих фаз деяких приймачів 

електроенергії (дугові електропечі). 

Для аналізу та розрахунків несиметричних режимів у трифазних ланцюгах в 

основному застосовують метод симетричних складових, заснований на поданні будь-якої 

трифазної несиметричної системи величин (струмів, напруг, магнітних потоків) у вигляді 

суми в загальному випадку трьох симетричних систем величин. Ці симетричні системи, які в 

сукупності утворюють несиметричну систему величин, називають її симетричними 

складовими. Симетричні складові відрізняються одна від одної порядком проходження фаз, 

тобто порядком, в якому фазні величини проходять через максимум, і називаються 

системами прямої, оберненої і нульової послідовності [1]. 

Несиметрія міжфазних напруг викликається наявністю складових зворотньої 

послідовності, а несиметрія фазних - ще й наявністю складових нульової послідовності. 

В якості міри несиметрії напруг використовують коефіцієнт несиметрії напруг 

k
,Uнсм

 (в ГОСТ 13109-67* коефіцієнт несиметрії позначений ε2), який визначають як 

відношення напруги зворотної послідовності основної частоти до номінальної лінійної 

напруги ,%: 

2k 100%.
,U

ном

U
нсм U

 
 

Коефіцієнт несиметрії струмів k
,Інсм

 визначають аналогічно: 

2k 100%.
,І

ном

І
нсм І

 

 

Аналіз нерівномірності споживання в трифазних системах 

Проаналізуємо нерівномірне споживання енергії в трифазній системі. Розглянемо 

різні режими несиметрії напруги та струму на навантаженні, які можуть бути обумовлені 

режимами роботи системи [4]. 

Виділимо трифазну систему генератор–навантаження. Покладемо, що напруга 

генератора в системі є симетричною, а навантаження – несиметричне. 

Система характеризується діючими значеннями струму ,  ,  .A B CI I I  Розглянемо різні 

зміни діючих значень струму через навантаження по фазах, тобто наявність різних форм 

несиметрії.  

Струм фази А будемо вважати незмінною .AI const  Виділимо для струму AI  його 

активну AaI  і реактивну ApI складові, 
2 2 2 .A Aa ApI I I 

 
Розглянемо випадки.

 

Випадок 1 

Активний струм фази А незмінний .AaI const
 

Відношення реактивного струму до активного по фазах рівні між собою 

.
Ap Bp Cp

Aa Ba Ca

I I I
const

I I I
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2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Інші струми змінюються довільним чином, однак відношення між струмами однакове. 

Випадок 2 

Активні струми по фазах рівні між собою:  

;Aa Ba CaI I I const  
 

Відношення реактивного струму ApI
 
до активного струму AaI  по фазі А постійне        

;
Ap

Aa

I
const

I


 
2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Випадок 3 

Реактивні струми по фазах постійні ;Ap Bp CpI I I const    

Відношення реактивного струму ApI
 
до активного струму AaI  по фазі А постійне  

;
Ap

Aa

I
const

I


 
var; var.Bp CpI I 

 2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Випадок 4 

Активний струм фази А є постійним ,AaI const  а відношення реактивного струму 

ApI
 
до активного AaI

 
буде рівним коефіцієнту k. При цьому відношення реактивного струму 

BpI
 
до активного BaI по фазі В буде рівним добутку коефіцієнтів пропорційності .k   

 ;
Ap

Aa

I
k

I
     

,
Bp

Ba

I
k

I
    

де k, α – коефіцієнти пропорційності між реактивними і активними струмами фази А та В 

відповідно.
 

2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Випадок 5 

Активний струм фази А є постійний ,AaI const  .
Ap

Aa

I
const

I
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Відношення активного струму фази В 
BaI  до активного струму фази А 

AaI рівне 

коефіцієнту пропорційності k1,  

1,
Ba

Aa

I
k

I
  

де k1 – коефіцієнт пропорційності між струмами.
 

2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

 

 

Випадок 6 

Реактивний струм фази А є постійним ,ApI const  .
Ap

Aa

I
const

I
  

Відношення реактивних струму фази В 
BpI  до реактивного струму фази А 

ApI  рівне 

коефіцієнту пропорційності k1,  1,
Bp

Ap

I
k

I
  

де k1 – коефіцієнт пропорційності між струмами.
 

2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Випадок 7 

Струми по фазах А та В незмінні. 

;A BI I const 
 
;

;

Aa Ba

Ap Bp

I I const

I I const

 

 
 

.
Ap

Aa

I
const

I
  

Активний CaI
 
та реактивний CpI

 
струми по фазі С змінюється довільним чином.

 
var; var.Ca CpI I   

Різні варіанти несиметрії представлено в таблиці 1, в якій зведено умови, графіки та 

фізична суть аналізу. Більш детально розкриємо суть спотворення форм струму і напруги. 

Для різних випадків несиметрії побудуємо і оцінимо графіки. 

Розглянемо випадок 1. 

Вихідні дані: 

Активний струм фази А вважаємо незмінним ;AaI const  

Відношення реактивного стуму до активного в кожній фазі рівне між собою    

.
Ap Bp Cp

Aa Ba Ca

I I I
const

I I I
  

   
Відношення між струмами приймемо в діапазоні від 0,5 до 0,9 з кроком 0,1. 
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2 2 2 2

2 2 2 2

3 ;

3 .

Aa Aa Ba Ca

Ap Ap Bp Cp

I I I I

I I I I

  

  
 

Для випадку 1.1 задамо активний струм фази А 100,AaI 
 
а відношення реактивного 

струму до активного 0,5,
Ap

Aa

I

I
  тобто реактивний струм фази А 50;ApI 

2 23 30000; 3 7500.Aa ApI I 
 

Інші струми змінюються довільним чином, однак відношення між струмами однакове. 

Розрахунок величин представимо в таблиці 1.  

 

 

 

 

Таблиця 1 

Величина  Зміна величини 

, BaI A ↑ 
50 60 70 80 90 100 120 130 140 

, BpI A  
25 30 35 40 45 50 60 65 70 

Bp BaI I  0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2 2, BaI A  
2500 3600 4900 6400 8100 10000 14400 16900 19600 

2 2, BpI A  
625 900 1225 1600 2025 2500 3600 4225 4900 

2 2, BI A  
3125 4500 6125 8000 10125 12500 18000 21125 24500 

2 2

B AI I  
0,25 

 
0,36 

 
0,49 

 
0,64 

 
0,81 

 
1 
 

1,44 
 

1,69 
 

1,96 
 

Ba AaI I  
0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,4 

 

Bp ApI I  0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,9 

 

1 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,4 

 

, CaI A ↓ 
132,2876 128,0625 122,8821 116,619 109,0871 100 74,83315 55,67764 20 

, CpI A  
66,14378 64,03124 61,44103 58,30952 54,54356 50 37,41657 27,83882 10 

2 2, CaI A  
17500 16400 15100 13600 11900 10000 5600 3100 400 

2 2, CpI A  
4375 4100 3775 3400 2975 2500 1400 775 100 

2 2, CI A  
21875 20500 18875 17000 14875 12500 7000 3875 500 

Cp CaI I  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ca AaI I  
1,322876 1,280625 1,228821 1,16619 1,090871 1 0,748331 0,556776 0,2 

Cp ApI I  1,322876 

 

1,28062 

5 

1,228821 

 

1,16619 

 

1,090871 

 

1 

 

0,748331 

 

0,556776 

 

0,2 

 

2 2

C AI I  
1,75 1,64 1,51 1,36 1,19 1 0,56 0,31 0,04 

За отриманими даними побудуємо такі залежності: 
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2 2
2 2

2 2
( );  ( );  ( );  ( ),Ba Ca B C

Ba Ba B B

Aa Aa A A

I I I I
I I I I

I I I I
 

які наведені на рис. 1(а, б)  

а) 

 
 

б) 

 

Рис.1. Графічні залежності струмів для першого варіанту випадку 1. 

З отриманих результатів і побудованих графіків бачимо, що графік залежностей 

( )Ba
Ba

Aa

I
I

I
 

і ( )Ca
Ba

Aa

I
I

I
 

при всіх випадках ведуть себе однаково. ( )Ba
Ba

Aa

I
I

I
монотонно зростає, 

а ( )Ca
Ba

Aa

I
I

I
 спадає, так як зростання струму 

BI   призводить до зменшення струму 
CI , при 

даних вибраних умовах. Графіки залежностей 

2
2

2
( )B

B

A

I
I

I
і 

2
2

2
( )C

B

A

I
I

I
 теж ведуть себе однаково 

для всіх випадків, однак зі зростанням відношення 
Ap

Aa

I

I
 

від 0,5 до 0,9 зростає діапазон 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1,2 

1,4 

1,6 

50 60 70 80 90 100 120 130 140 

І В
а/

І А
а 

ІВа 

Іва/Іаа 

Іса/Іаа 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3125 4500 6125 8000 10125 12500 18000 21125 24500 

І В
2
/І

А
2

 

 

ІВ
2 

Ів2/Іа2 

Іс2/Іа2 
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значень 
2

BI . При 0,5 діапазон для 
2

BI становить 3125 …24500, а при 0,9 – 4525 … 35476. 

Висновок 

В роботі було проведено дослідження впливу несиметрії генераторів та навантажень 

на споживання електроенергії. Проаналізовано нерівномірне споживання енергії в трифазній 

системі з виділенням 7 різних випадків режимів несиметрії напруги та струму на 

навантаженні, які можуть бути обумовлені режимами роботи системи. Отримали нелінійні 

залежності струмів, із зростанням струму фази В спостерігається спадання струму фази С 

при постійному струмі фази А. 
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«Київський Політехнічний Інститут» 

 

Газифікація як технологія утилізації ТПВ 

У роботі проаналізовано сучасний стан з ТПВ та  розглянуто основні технології їх 

утилізації. Наведено методику розрахунку процесу газифікації. Проведено розрахунок 

основних параметрів технології газифікації для ТПВ відходів деревини. 

 

В работе проанализировано современное состояние с ТБО и рассмотрены основные 

технологии их утилизации. Приведена методика расчета процесса газификации. Проведен 

расчет основных параметров технологии газификации для  ТПВ отходов древесины. 

 

We analyzed the current state of solid waste, and the basic technologies of their utilization. 

Gasification is an efficient technology. The calculation of the procedure gasification process is  

desiged. The calculation of basic parameters of gasification technology is presented for MSW wood 

waste. 

 

У світі щорічно накопичується  150 млрд. т. відходів,  а на кожного жителя планети 

щорічно припадає близько 20 - 30 т. новоутворених відходів. Проблема полягає не у  

кількості населення, а у способі його життя і є актуальною як у світі вцілому, так і в Україні 

зокрема. 

Незадовільна екологічна ситуація, що склалася в Україні, пов’язана з відходами 

промислового і побутового походження, давно набула масштабу національної катастрофи. У 

досвіді поводження з відходами, Україна на кілька десятиліть відстала від розвинених країн 

Європи: загальні об’єми щорічного накопичення відходів із населенням близько 45,8 млн. 

чоловік перевищують відповідні сумарні показники країн  Західної Європи з населенням 

близько 400 млн. чоловік в 3 - 3,5 рази. Ситуація 2011 року характеризується подальшим 

розвитком екологічних загроз,  пов’язаних з відходами  – їх утворенням, накопиченням, 

зберіганням та захороненням. 

Тверді побутові відходи - це багате джерело вторинних ресурсів (у тому числі чорних, 

кольорових, рідкісних і розсіяних металів), а також "безкоштовний" енергоносій, оскільки 

побутове сміття - поновлювана вуглецевмісна енергетична сировина для паливної 

енергетики. Проте для будь-якого міста і населеного пункту проблема видалення або 

знешкодження твердих побутових відходів завжди є в першу чергу проблемою екологічною. 

Отже, присутність побутового сміття у відкритих звалищах украй негативно впливає на 

довкілля і як наслідок - на людину. 

Загальновідомо, що впродовж останніх двох десятиліть населення України зменшилося 

майже на п'ять мільйонів чоловік (або 10%) від чисельності в 51 млн. чоловік в 1990 році, 

проте кількість побутового сміття не лише не зменшується, але, навпаки, продовжує 

накопичуватися і збільшуватися. 

Згідно підрахунків експертів, з відходами країна щороку втрачає 3,3 млрд. т. 

макулатури, 550 тис. т. чорних металів, 25 тис. т. кольорових металів, 660 тис. т. скла, 550 

тис. т. текстилю. Більшу частину цих матеріалів Україна імпортує. 

Щорічно в Україні утворюється близько 1 млрд. т. відходів. Рівень утилізації сміття – 5 

- 8%. Кількість підприємств, що надають послуги з вивезення відходів – 1053 шт. 

Кількість зареєстрованих полігонів – 770 шт. Несанкціонованих звалищ – 3298 шт. Кількість 
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сміттєспалювальних заводів - 2 шт. 

Отже, в Україні станом на 2012 рік більшість полігонів та звалищ вже вичерпали свій 

ресурс: 

- 242 є недіючими; 

- 248 – перевантажені; 

- більше 1100 не відповідають нормам екологічної безпеки. 

Неналежним чином проводиться рекультивація сміттєзвалищ, відповідними роботами 

охоплено лише 20% з тих, що її потребують. 

У приватному секторі щорічно з’являється близько 3300 несанкціонованих звалищ. 

Враховуючи обсяги накопичення сміття, країні необхідні значні потужності з його 

переробки, тим не менш, на сьогоднішній день в Україні офіційно працюють лише 2 

сміттєспалювальні заводи: 

1) Завод «Енергія» компанії «Київенерго», Київ (введений в експлуатацію в 1987 р.)    

2) «Виробничий комплекс №1» компанії «Екологія України», Дніпропетровськ            ( 

введений в експлуатацію в 1992 році). 

В процесі промислової переробки важливе значення має морфологічний склад ТПВ, 

співвідношення органічних і неорганічних речовин, їх вологість. Визначити структуру 

побутового сміття   (харчові відходи, папір, деревина, текстиль, скло, пластмаса, метал, 

шкіра, гума, інше) в Україні  нелегко: в різних джерелах фігурують різні, часом такі, що дуже 

розрізняються між собою дані. В якості причин якісних і кількісних розбіжностей вказують 

на  залежність від погодних умов, сезону року, рівня життя населення, відсутність 

статистики, оскільки більше 95% відходів поступають на звалища і полігони без сортування і 

на нелегальні звалища. У Програмі поводження з твердими побутовими відходами в місті 

Києві на 2010 - 2015 роки, затвердженою Київрадою 8.07.2010 р., морфологічний склад  ТПВ 

в м. Києві, який у відсотковому  вираженні  зображений на рис. 1. 

 

 
Рис. 1   Морфологічний склад ТПВ. 

 

Існуючі технології утилізації ТПВ та їх характеристика представлені в Таблиці 1. 

Картон і папір - 

30% 

Харчових відходів- 

20% 

Дерево - 3% Чорний метал - 2% 

Кольоровий метал -

1% 

Текстиль - 7% 

Скло - 8% 

Гума - 3% 

Камені - 2% 

Полімерні 

матеріали - 10% 

Кістки - 1% 
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відходи -  1% 
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У світовій практиці найбільшого розповсюдження набули термічні методи утилізації ТПВ: 

спалювання, газифікація і піроліз. 

 

 

Таблиця 1 

Технологія Характеристика 

Попереднє 

сортування 

- цей технологічний процес передбачає розділення твердих побутових 

відходів на фракції на сміттєпереробних заводах вручну або за 

допомогою автоматизованих конвеєрів. Сюди входить процес 

зменшення розмірів сміттєвих компонентів шляхом їх подрібнення і 

просіювання, а також витягання більш менш великих металевих 

предметів, наприклад консервних банок. Відбір їх як найбільш цінної 

вторинної сировини передує подальшій утилізації ТПВ.  

Санітарна 

земляна 

засипка 

- такий технологічний підхід до знешкодження твердих побутових 

відходів пов'язаний з отриманням біогазу і подальшим використанням 

його в якості палива. З цією метою побутове сміття засипають за певною 

технологією шаром ґрунту завтовшки 0,6 - 0,8 м в ущільненому виді. 

Біогазові полігони забезпечені вентиляційними трубами, газодувками і 

місткостями для збору біогазу. 

Біотермічне 

компосту-

вання 

- цей спосіб утилізації твердих побутових відходів ґрунтується на 

природних, але прискорених реакціях трансформації сміття під час 

доступу  кисню у вигляді гарячого повітря за температури близько 60°С. 

Біомаса ТПВ в результаті цих реакцій у біотермічній установці 

(барабані) перетворюється на компост. Проте для реалізації цієї 

технологічної схеми початкове сміття має бути очищене від 

великогабаритних предметів, а також металів, скла, кераміки, пластмаси, 

гуми. Отримана фракція сміття завантажується у біотермічні барабани, 

де витримується впродовж 2-х діб, з метою отримання товарного 

продукту. Після цього компостоване сміття знову очищується від чорних 

і кольорових металів, доподрібнюється  і потім складується для 

подальшого використання як компосту в сільському господарстві або 

біопалива в паливній енергетиці. 

Спалювання 

- найбільш технічно відпрацьований серед усіх методів промислової 

переробки ТПВ. З моменту винайдення цього методу техніку та 

технологію спалювання весь час удосконалювали. Тривала практика 

спалювання відходів дозволяє чітко визначити його переваги та 

недоліки. Провідні незалежні європейські інститути вважають 

спалювання відходів вигідним, оскільки при цьому можна отримувати 

електроенергію і тепло. Але слід зауважити, що це єдиний позитивний 

момент. Усі відомі сьогодні сміттєспалювальні установки мають низку 

недоліків, головним з яких є те, що під час роботи вони утворюють 

вторинні надзвичайно токсичні відходи (поліхлоровані дибeнзодіоксини, 

фурани і біфeніли), які потім разом з важкими металами потрапляють у 

навколишнє середовище з димовими газами, стічними водами і шлаком. 

Отже, для спалювання характерні: продукти реакції негорючі, 

виділяється уся енергія палива, реакція екзотермічна, установки прості. 

Піроліз 
- процес піролізу йде в тій частині палива, яка є його "леткою" 

компонентою. По суті справи - це використання внутрішніх кисневих 
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резервів палива для його самоокислювання (що називаються ще сухою 

сублімацією). Саме дуже повільні процеси піролізу і утворюють з 

"живої" біомаси послідовно - торф, буре вугілля, коксівне вугілля а у 

кінці процесу - антрацит. По факту в результаті піролізу утворюється, 

окрім простих газів (чадна, вуглекисла, водяна пара, водень) дуже 

велика кількість складних органічних сполук ("смол"), які добре горять, 

але нещадно забруднюють труби, вентилятори, клапани і внутрішні 

поверхні будь-якого устаткування, якщо їх не спалити в "гарячому" 

стані. 

Отже, для піролізу характерні: продукти реакції горючі, "брудні", 

енергія палива частково переходить в газ, реакція ендотермічна, 

установки нескладні. 

Газифікація 

- це процес, подібний до пролізу, але з обмеженою подачею повітря, 

недостатньою для повного окислення горючих фракцій відходів. 

Температура в зоні газифікації 900...1200°С. Процес відбувається у 

спеціальному реакторі з використанням вогнетривких матеріалів для 

термічного захисту металевих конструкцій. У результаті отримують 

горючий (генераторний) газ і твердий золошлаковий залишок. Також 

утворюються хлорорганічні високомолекулярні сполуки, NOx, оксиди і 

солі важких металів, однак, у меншій кількості, ніж при простому 

спалюванні відходів. 

Отже, для процесу газифікації характерні: продукти реакції  

горючі, "чисті", енергія палива переходить в газ майже повністю, реакція 

ендотермічна, установки складні. 

 

Проаналізувавши таблицю 1, робимо висновок, що найбільш ефективною технологією 

утилізації ТПВ являється газифікація. 

На основі існуючих методів розрахунку процесу газифікації [1] , було  узагальнено 

методику для розрахунку основних параметрів процесу газифікації. Для визначення 

основних параметрів процесу,  необхідно знати елементарний склад палива, на якому працює 

газогенератор, і склад газу, який має бути отриманий в результаті  процесу газифікації. 

Вміст вологи в паливі
 p
W  дано у відсотках за вагою по відношенню до робочої маси 

палива, золи
 c
A  - у відсотках за вагою по відношенню до сухої маси, а інші компоненти - у 

відсотках за вагою по відношенню до горючої маси палива. 

Горюча маса палива складається з вуглецю 
г

С , водню  
г

Н , кисню  
г

О , азоту 
г

N  і 

сірки 
г

S : 

   100%.    
г г г г г

С Н О N S  
Суха маса палива складається з горючої маси і золи. Компоненти сухої маси палива 

позначаються буквою “с”: 

    100%.     
с с с с с с

С Н О N S   
Для перерахунку складу палива з горючої маси на суху користуються для будь-якого 

компонента: 

 100
. (1)

100




г с

c
x  

x

 
Робоча маса палива складається з сухої маси і вологи. Компоненти робочої маси 

позначаються буквою “р”.  Перерахунок сухої маси на робочу проводиться для будь-якого 
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компонента: 

 100
. (2)

100




с p

р
x W

x

 
Перерахунок з горючої маси на робочу здійснюється за формулою: 

  100 100
. (3)

100 100

 




г с p

р
x  W

x

 
Нижча теплотворна здатність робочої маси твердого палива визначається за формулою 

Менделєєва,  ккал/кг: 

 81 246 26 6 , (4)    
p p p p р p

n л
H С H O S W

 

де    
р
лS  — вміст летючої (горючої) сірки в робочому паливі. 

У подальших розрахунках всі компоненти палива перераховуються на робочу масу. 

При цьому вмістом сірки в паливі,  зважаючи на її незначну кількість  можна знехтувати,  

для спрощення розрахунків або віднести її вміст до вмісту золи в паливі. 

На підставі результатів багаторазових досліджень роботи газогенераторів різних систем 

помічено, що склад генераторного газу за рахунок правильно обраних напруженості горіння і 

висоті активної зони залежить лише від палива, на якому працює даний газогенератор. 

Розрахуємо вихід сухого газу з 1 кг робочого палива. Враховуючи втрати вуглецю 

палива разом з золою, а також у вигляді пилу, що відносяться з газогенератора, отримаємо 

кількість вуглецю палива, яка перейшла в газ, на 1 кг палива: 

, (5)
100


р

пС С

 
де    пС  — втрати вуглецю. 

Вміст вуглецю в газі визначається за рівнянням (6), кг/м³ газу: 

 

 2 412
, (6)

22,4 100

 



г

CO CO CH
С

 
де     12 – молекулярна вага вуглецю; 

22,4 – об’єм 1 моля газу в м
3 
газу при 0 °С і 760 мм.рт.ст. 

Розділивши кількість вуглецю палива, яка перейшла в газ, на вміст вуглецю в 1 м ³ газу, 

отримаємо вихід сухого газу з 1 кг робочого палива, м
3
/кг: 

 
 

 
2 4 2 4

22,4 100 1,876
. (7)

12 100

  
 

    

p p

n n

g

C C C C
V

CO CO CH CO CO CH  

На підставі дослідних даних втрати вуглецю nC  в осередкових залишках і у вигляді пилу 

оцінюються в 1,5 – 2,5 %. 

Розрахуємо вагу  1 м ³ сухого нормального генераторного газу при температурі   0 

°С і тиску 760 мм рт. ст. Питома вага сухого нормального генераторного газу визначається 

в залежності від його складу за формулою, кг/м
3
: 
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 2 4 2 2 2

1
1,25 0,09 0,72 1,43 1,98 1,25 . (8)

100
      г CO H CH O CO N

 
Коефіцієнти біля складових газу означають питому вагу відповідного газу при 0 °С і 

760 мм рт. ст. 

Розрахуємо вміст вологи в генераторному газі. Кількість водяної пари, що міститься 

в газі, який виходить з газогенератора, складається з вологи гігроскопічної, вологи, що 

потрапляє ззовні, і вологи, що утворюється з водню палива, за вирахуванням водню, 

витраченого на утворення метану, і водню газу. Кількість вологи, що міститься в 1 м ³ газу 

розраховується за формулою, кг/м
3
 : 

 2 40,804 29
, (9)

100 100


  

р p

в
г

g g

H CHW H G
f

V V
 

де     
рW  и 

pH  —відсотковий вміст вологи і водню в 1 кг палива; 

  2H  и 4CH  — відсотковий (по об’єму) вміст  водню і метану в 1 м³ газу; 

  вG  — вага води, що потрапила ззовні, в кг на 1 кг палива; 

  0,804 — умовна питома вага води в кг/м³ водяної пари при 0°С и 760 мм рт. ст., 

розаховується за формулою: 

2
18

0,804. (10)
22,4 22,4

 
H Om

 

Загальна кількість водяної пари в газі, що утворилася при газифікації 1 кг палива,  кг/кг 

палива: 

2
. (11)H O g гG V f

 
Вихід вологого газу з 1 кг палива складається з кількості сухого газу gV  і кількості 

водяної пари 
2H OG , вираженого в об’ємних одиницях, м

3
/кг палива: 

 1 1,245 . (12)  g g гV V f
 

Розрахунок витрати повітря, необхідного для газифікації 1 кг палива.  Для 

розрахунку прохідного перерізу фурм газогенератора необхідно знати кількість повітря, 

потрібну для газифікації 1 кг палива. Витрата повітря визначається на підставі балансу азоту, 

який при газифікації палива переходить з повітря в газ (азотом, що містяться в паливі, в 

подальших розрахунках нехтуємо, зважаючи на незначну його кількість). 

Оскільки 1 м³ повітря містить 79% азоту (по об’єму), а 1 м³ газу містить 
2N % азоту, то на 

утворення 1 м³ газу витрачається повітря 2

79

N
.  

Відповідно, на газифікацію 1 кг палива необхідне повітря, визначимо, м
3
/кг: 

2
20,0127 . (13)

79
  g g

N
L V V N

 
Складемо рівняння матеріального балансу. Відповідно до закону збереження матерії 

кількість речовин, витрачених при газифікації 1 кг палива, повинна дорівнювати кількості 

речовин, отриманих в результаті процесу газифікації :
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2
1,00 1,293 0,01 0,01 . (14)     

p

в g g H O nL G V G A C  

Ліва частина цього рівняння матеріального балансу являється вихідними компонентами, а 

права частина - продуктами процесу газифікації. Всі компоненти віднесені до 1 кг палива і 

означають:  

1,00 — вага палива в робочому стані; 

1,293 — питома вага повітря при 0 °С і 760 мм рт. ст.; 

1,293L — вага повітря, затраченого на газифікацію; 

вG  — вага вологи, що потрапила ззовні; 

 g gV  — вага сухого газу, що утворився в результаті газифікації; 

2H OG  — вага водяної пари, отриманої під час газифікації; 

0,01
p

A  — вага золи, що виділилась під час газифікації; 

0,01 nC  — втрати вуглецю з золою і пилом, віднесені з газогенератора. 

Кількість 
2

H  и 
2O , що втрачається з вугіллям і пилом незначна і тому не враховується. 

Маючи на увазі можливі відхилення в складі генераторного газу по відношенню до 

заданого складу палива, а також заокруглення при обчисленнях, можна допустити різницю в 

матеріальному балансі в межах +2%. 

Розрахунок коефіцієнту корисної дії газогенератора: 

, (15) 
g u

г р

н

V H

H
 

де  г  — ККД газогенератора; 

 
р
нH  — теплотворна здатність робочого палива в ккал/кг;  

 gV  —вихід газу із 1 кг палива в м³/кг; 

 uH  — нижча теплотворна здатність газу  при 0 °С и 760 мм рт. ст. в ккал/м³. 

    Нижча теплотворна здатність газу розраховується, ккал/м
3
: 

2 4
.30,35 25,7 85,7 (16)  

u
H CO H CH

 
Наявні в газі в невеликій кількості ненасичені вуглеводні 

n mC H  з достатнім ступенем 

точності можна віднести до метану. 

Відповідно до запропонованої методики розрахунку процесу газифікації, визначимо 

основні параметри газифікації ТПВ (зокрема, відходів деревини). 

Склад горючого палива у відсотках по вазі приведено у таблиці 2. 

Таблиця 2  

Паливо 

Вміст у % Горюча маса  у % по вазі 

Вологи 

W
p
 

Золи 

А
с С

г
 Н

г 
О
г 

N
г
 S

г
 

Відходи деревини - - 51,0 6,1 42.6 0,2 0,1 

 

Склад генераторного газу у відсотках по об’єму, приведений у таблиці 3. 

Таблиця 3  

Паливо 
Процес 

газифікації 

Склад сухого газу у % по об’єму 

СО2 O2 СО H2 СН4 N2 
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Відходи 

деревини 
Обернений 12 0,2 19,8 14 3 51 

 

Відповідно до формули (3), розрахуємо робочу масу палива, результати розрахунків 

зведемо в таблиці 4.  

Таблиця 4 

 

Паливо 

Вміст у % Робоча  маса  у % по вазі 

Вологи 

W
p
 

Золи 

А
р С

р
 Н

р 
О
р 

N
р
 S

р
 

Відходи деревини 16,0 0,84 42, 41 5,07 35,43 0,17 0,08 

 

1. Вихід газу із 1 кг палива, приймаючи, що втрати вуглецю з віднесеним пилом  

1,5%, тоді згідно зформулою (7) :пС  

  31,876 42,41 1,5
2,19 / .

19,8 12 3


 

 
gV м кг

 
2. Вагу 1 м

3 
сухого генераторного газу, рахуємо за формулою (8) : 

  31
1,25 19,8 0,09 14 0,72 3 1,43 0,2 1,98 12 1,25 51 1,16 / .

100
             г кг м

 
         3.  Визначимо вміст вологи в газі (подачі води в газогенератор ззовні немає). Кількість 

вологи, що міститься в 1 м
3
 газу, згідно з формулою (9): 

  30,804 14 2 316 9 5,07
0,12 / .

100 2,19 100

  
  


гf кг м

 

Загальна кількість водяної пари в газі, що утворилась в результаті газифікації 1 кг палива, за 

формулою (11) рівна: 

2
2,19 0,12 0,26 кг / кг палива.  H OG

 
4.  Визначимо витрату повітря, необхідну для газифікації 1 кг відходів деревини,  за 

формулою (13): 

351
2,19 1,42 / .

79
 L м кг

 
5. Складемо матеріальний баланс на 1 кг палива, відповідно до формули (14): 

1,00 1,293 1,42 1,16 2,19 0,26 0,01 0,84 0,01 1,5;

2,8318 кг 2,8319 кг.

        


 

Різниця в балансі не перевищує 2%, тому можна зробити висновок, що розрахунки 

проведено вірно. 

6. Розрахуємо нижчу теплотворну здатність газу, за формулою (16): 
3

30,35 19,8 25,7 51 85,7 3 1217,83 / .      uH ккал м
 

7. Коефіцієнт корисної дії, визначимо за формулою (15): 

2,19 1217,83
0,73.

3668,32



 г
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Основні показники роботи двигуна на генераторному газі, розраховані згідно [1] і 

зведені у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Показник роботи Одиниці виміювання Значення 

0L  — кількість повітря, необхідна для 

спалювання 1 м
3
 газу

 

м
3
повітря/м

3 
газу 1,08 

гV  — витрата газу

 
м

3
/год 63,43 

ip  — середній індикаторний тиск

 
кг/см

2 
4,96 

ep  — середній ефективний тиск

 
кг/см

2
 3,51 

трp  — середній тиск тертя

 
кг/см

2
 1,45 

eN  — ефективна потужність двигуна

 
кВт 20,68 

г  — питома витрата газу

 
м

3
/кВт·год 3,07 

 
 

Розрахуємо вартість  1 м
3 

 генераторного газу (на прикладі газифікації 1000 кг відходів 

деревини), за формулою, грн./м
3
: 

. , (17) експл

g

C
В

V  

де  .експлВ  — експлуатаційні витрати на газифікацію 1000 кг відходів, грн;
 

         gV  — вихід газу із 1000 кг палива в м³; 

Всі експлуатаційні витрати на газифікацію 1000 кг відходів деревини, зведені у таблиці 

6. 

Таблиця 6 

Стаття витрат Вартість, грн 

відходи деревини 200 

ЗП газогенераторника за зміну 100 

транспортування  260 

інші витрати 100 

Всього 660 
 

32,19 1000 2190  gV м  — вихід газу із 1000 кг палива; 

Вартість генераторного газу, за формулою (17): 

3
0,30 . /

660

2190
 

ГГ
C грн м

 
Отже, вартість генераторного газу становить 0,30 грн./м

3
, тоді як середньозважений 

тариф на природний газ, імпортований з Росії, згідно бюджету України на 2012 рік становить 

3,33 грн./м
3
. Оскільки калорійність природного газу становить 8000 ккал/м

3 
, а генераторного 

газу  - 1217,83 ккал/м
3
, вартість 1 кВт·год електроенергії розрахуємо: 

.

. . .

3,1 0,30 0,93 . / для генераторного газу;

0,41 3,33 1,37 . / для природного газу,









     

     

ГГ г г ГГ

ПР Г пр г ПР Г

В С грн кВт год

В С грн кВт год  
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де   . ., г г пр г  —  питома витрата генераторного і природного газу відповідно, м
3
/кВт·год; 

      .
,

ГГ ПР Г
С С  —  вартість генераторного і природного газу відповідно, грн./м

3
. 

Висновки 

Очевидно, що проблема утилізації ТПВ є глобальною проблемою сьогодення. 

Найперспективнішою технологією утилізації відходів є газифікація, використання якої, 

дозволить вирішити проблеми, які стосуються не лише екологічної безпеки, а й 

енергетичної. У роботі представлений розрахунок процесу газифікації, основних його 

параметрів та показники роботи двигуна на генераторному газі. За розрахунком собівартості 

генераторного газу, можна зробити висновок про економічну ефективність даної технології. 
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альернативної енергетики. М.: - Энергосбережение. – 2007. – № 1. – 14-23 с. 

3. Гречко А.В. Современные методы термической переработки ТБО. – М.: 
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4. Головков С.И. Энергетическое использование древесніх отходов. – М.: Лесная 
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Чижик П.А.  

МОДЕЛІ СТАРІННЯ ІЗОЛЯЦІЇ МАСЛОНАПОЛНЕНБИХ КАБЕЛІВ І ОЦІНКА РЕСУРСУ 

 

Велика роль у передачі та розподілі електроенергії на високій напрузі належить кабельним лініям. 

Вони є найбільш зручними засобами передачі електроенергії і на відміну від повітряних ліній не вимагають 

значних ізоляційних проміжків і зон відчуження для забезпечення вимог електробезпеки. Електричне поле 

кабелів високої напруги не впливає на навколишнє середовище оскільки воно замкнуте всередині самої 

ізоляції. Ці особливості і визначили основні області застосування кабелів високої напруги в народному 

господарстві. 

Глибокі вводи до центрів споживання навантажень в умовах щільної міської забудови здійснюються 

найбільш економічно із застосуванням підземних кабельних ліній високої напруги. Кабельні лінії на напругу 

110 і 220 кВ у великих містах і районах щільної промислової забудови виникли 50-60 років тому і в даний час 

розвиваються швидкими темпами. Останнім часом кабельні лінії високої напруги проектуються для 

вивільнення територій, зайнятих під смуги відчуження повітряних ЛЕП в межах великих міст і для розвитку 

житлового і цивільного будівництва. 

Видача потужностей з ГЕС на повітряні ЛЕП в багатьох випадках здійснюється кабельними лініями 

на напругу 220-500 кВ, але як пріоритетним є застосування високовольтних кабелів на напругу 500 кВ 

,наприклад для видачі потужностей з великих АЕС та ГЕС.  

Кабельні лінії високої напруги знайшли широке застосування для електропостачання великих 

промислових підприємств хімічної промисловості, машинобудування, металургії та інших енергоємних 

виробництв, забезпечуючи надійне живлення електроенергією важливих для народного господарства 

об'єктів по підземних кабельних лініях, умови експлуатації яких не залежать від зовнішньої атмосфери в 

районі підприємств. 

Основним типом кабелів високої напруги для зазначених вище областей застосування є 

маслонаповнений кабель, який працює постійно під надлишковим тиском масла в сталих і перехідних 

режимах експлуатації, що забезпечує відсутність іонізаційного старіння ізоляції при досить високих 

напруженостях електричного поля. Остання обставина забезпечує високі показники надійності 

маслонаповнений кабелів. 

При всіх безперечних перевагах маслонаповнених кабелів, підтверджених великим вітчизняним і 

зарубіжним досвідом експлуатації, ці кабелі мають один недолік – високу вартість, обумовлену 

застосуванням в конструкціях кабелів високоякісних дорогих матеріалів і високою трудомісткістю 

виготовлення. Тому роботи, спрямовані на зниження матеріаломісткості і трудомісткості виготовлення 

кабелів, мають важливе значення для розширення обсягів їх виробництва і областей застосування, що 

призведе в результаті до забезпечення високого народногосподарського ефекту. 

Маслонаповнені кабелі відносяться до виробів з високим терміном служби (до 35 років) і призначені 

для передачі великих потужностей електроенергії від 60 до 630 М ВА за напруги 110 – 500 кВ, а в 

перспективі передані потужності по кабелям можуть зрости до 2-3 Г ВА при напругах 750 – 1150 кВ. Тому 

забезпечення високих показників надійності при розробці, виготовленні та експлуатації кабелів є не менш 

важливим завданням. 

Обидва аспекти завдання (зниження вартості та забезпечення високих показників надійності) є по 

суті суперечливими і можуть бути вирішені тільки на основі наукових досліджень при встановленні 

взаємозв'язку між технічним ресурсом кабелю, його основними параметрами та умовами експлуатації. 

 

Основні закономірності процесів старіння ізоляції маслонаповнених кабелів 

Старіння ізоляції МНК високої напруги відбувається під дією декількох факторів, головними з яких є 

температура і напруженість електричного поля. Вплив зовнішніх факторів навколишнього середовища (крім 

температури) на процес старіння ізоляції не розглядається, тому що наявність металевої оболонки надійно 

герметизує електричну ізоляцію кабелю. 

Визначальним механізмом старіння ізоляції при експлуатації є термоактиваційні процеси, що 
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супроводжуються термічною деструкцією компонентів ізоляції і відповідною зміною її електричних, фізико-

хімічних і механічних характеристик. 

Вплив напруженості електричного поля на процес старіння ізоляції розглядається у формі теплового 

впливу, так як при робочих напругах і температурах прийняті конструктивні й технологічні заходи 

перешкоджають виникненню в ізоляції ЧР з, енергією, достатньою для руйнування міжмолекулярних 

зв'язків. Частка діелектричних втрат в загальному тепловиділенні кабелю залежить від номінальної напруги і 

розрахункової напруженості електричного поля при певному значенні коефіцієнта діалектричних втрат 

.  tg  Для вітчизняних конструкцій МНК діелектричні втрати становлять 16% для кабелів на напругу 110 кВ 

і досягають 50% для кабелів на напругу 500 кВ.  

Процеси термічної деструкції підкоряються законам кінетики хімічних реакцій і, отже, швидкість 

процесу може бути описана рівнянням для реакцій розкладу першого порядку 

,RC
dt

dC
  (1) 

де С – концентрація макромолекул ізоляції,що не зазнали деструкції; R – стала швидкості; t – час 

 

Властивості ізоляції визначаються внутрішньою структурою діелектрика, і закономірності їх зміни в 

процесі старіння слідують законам кінетики для реакцій розкладу (1). Якщо ввести узагальнену 

характеристику властивостей ізоляції S – електричних, фізико-хімічних, механічних, то залежність величини 

S від часу визначиться аналогічним (1) рівнянням: 

,RS
dt

dS
  (2) 

 

У відношенні властивостей широкого класу полімерних і природних волокнистих матеріалів 

рівняння (2) підтверджено і обгрунтовано в [44], а для паперово-масляної ізоляції МНК в [24].  

На підставі (2.2) залежність S(t) буде: 

,ln 0 RtSS   (3) 

де S0 – початкове значення характеристики; )exp( TBAR   – 
 
константа швидкості старіння з рівняння 

Арреніуса 

 

Для ізоляції МНК як визначальної характеристики можуть слугувати діелектричні втрати, виражені 

через тангенс кута діелектричних втрат. Відповідно до (3) залежність )( ttg  процесі термічного старіння при 

постійній температурі повинна описуватися рівнянням: 

),exp()( 0 Rttgttg    (4) 

де 
0 tg  – початкове значення тангенса кута діелектричних втрат. 

 

Константа швидкості старіння виражається через ступінь старіння Д при постійній температурі 

старіння та R=const: 

,)( 0RtKt Д  (5) 

 

З урахуванням (4) і (5) тимчасова залежність )( ttg  виразиться через ступінь старіння при постійній 

температурі 

 ,)(exp)( 0 tKtgttg Д   (6) 

де К – масштабний коефіцієнт, за допомогою якого зміна ступеню старіння приводиться до діапазону від 

нуля (вихідний стан) до одиниці (критичний стан, відмова). 

 

Зміна tg  ізоляції МНК в процесі експлуатації призводить до збільшення діелектричних втрат і, 

відповідно, до підвищення температури ізоляції. Іншими причинами зміни температури ізоляції в процесі 
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експлуатації кабелів можуть бути зміна струмового навантаження та умов тепловідводу. Тому потрібно 

встановити зв'язок між ступенем руйнування )(tД  та )( ttg  при довільній зміні температури ізоляції. Для 

цього розіб'ємо весь діапазон часу t на i рівних відрізків Δt настільки малих, що в межах яких  i= const. 

Розглянемо момент часу t + δt = iΔt +  

,)( ДДД   itt  (7) 

де 
iД  – степінь старіння, накопичений за час t; Д  – приріст ступеня старіння за час δt. 

 

Так як на i + I ділянці   =  i + I = const відповідно до (6) можна записати: 

,)( ДKδ

ietgttitg    (8) 

 

 

Величину ДKδe  можна представити у вигляді степеневого ряду: 

,
!3

)(

!2

)(
1

ДД
ДД KδKδ

KδeKδ   (9) 

 

При досить малому кроці розбиття Δt можна покласти: 

,1 ДД KδeKδ   (10) 

 

При підстановці (10) в (8) отримуємо: 

),1)(()( ДKδttgtttg    (11) 

),1)(()( ДKdttgdtttg    (12) 

 

Рівняння (12) відображає принцип лінійності накопичення ступеня старіння і в диференціальної 

формі встановлює зв'язок між основною характеристикою виробу (в даному випадку tg  для ізоляції 

МНК) і ступенем старіння. Поділивши змінні в рівнянні (12), отримуємо: 

,
)(

)(
ДKd

ttg

tdtg





 (13) 

 ,exp)( ДKdCttg   (14) 

 

З початкових умов 
0)0(,0,0  tgtgCt  Д , отримаємо: 

 ,)(exp)( 0 tKtgttg Д   (15) 

 

Порівнюючи рівняння (15), справедливе при змінних температурах кабелю в процесі експлуатації, з 

рівнянням (6), отриманому для випадку постійної температури старіння, переконуємося, що )()( tfttg   в 

процесі старіння, має однаковий вигляд незалежно від характеру функції )(t , де   – температура. При 

цьому необхідно зазначити, що в разі постійної температури старіння )(tД  лінійно залежить від часу, а при 

довільно змінній температурі залежність )(tД  буде визначатися залежністю )(t . 

Для випадку дискретної залежності температури від часу t, коли температура в окремих інтервалах 

часу залишається постійною, змінюючись тільки при переході від одного інтервалу до іншого, ступінь 

старіння виразиться: 

,
)(

)(
1







N

i i

itt


Д  (16) 
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Якщо температура є безперервною функцією часу, то ступінь старіння запишеться як  

 
.

)(
)(

0




 t

dt
tД  (17) 

 

При повному відпрацюванні ресурсу ступінь старіння 1)( Д  (критерій руйнування), де τ -ресурс.  

Вирази (16) і (17) характеризують принцип накладення або підсумовування парціальних руйнувань. 

Під руйнуванням в даному випадку розуміються руйнування міжмолекулярних і міжатомних зв'язків в 

діалектрику. Окремі руйнування підсумовуються аж до граничного стану, коли характеристики ізоляції 

досягають критичної величини, і відбувається пробій кабелю. Критерії руйнування 1)( Д  в соответствии с 

уравнениями (16), (17) лежать в основі фізичних аспектів теорії надійності та застосовуються відповідно до 

різних факторів впливу при руйнуванні матеріалів, в тому числі до механічного навантаження [47].  

Функціональну залежність типу  )(t  – ресурс ізоляції при термічному старінні можна виразити на 

основі рівняння Арреніуса: 

)exp()()(
0

0
T

B

T

B
TT   (18) 

 

Якщо зміна температури при старінні )(t  відбувається в порівняно невеликому діапазоні 

абсолютних температур, то ресурс визначається як 

  ,)( )(tCet    (19) 

де   – коефіцієнт, пропорційний енергії активації; С – ресурс ізоляції (t=273 К);  – температура ізоляції, °С. 

 

Максимальна температура ізоляції кабелю виражається лінійною функцією від величини, отриманої 

з рішення рівняння теплового балансу кабелю в сталому режимі  

),()( tytgZt    (20) 

 

де Z – складова температура за рахунок струмового навантаження, що дорівнює добутку втрат від струму 

навантаження на відповідну суму теплових опорів з урахуванням температури навк.середовища; ytg  – 

складова температури за рахунок діелектричних втрат.  

 

Наприклад: для одножильного кабелю  

)
2

( 0

2

0 SS
S

CUy n
из

э    

де U0 – фазна напруга, ω – кутова частота, Сэ – електрична ємність, Sиз, Sn, S0 – теплові опори ізоляції, 

захисного покриву і навколишнього середовища. 

 

Використовуючи рівняння (15), (17), (19) і (20), можна розрахувати ресурс кабелю при термічному 

старінні з урахуванням зростання діелектричних втрат і температури ізоляції при заданому струмовому 

навантаженні та умовам експлуатації кабелю. Підставляючи значення температури ізоляції (20) в (19) 

отримаємо вираз для ресурсу кабелю в залежності від tg : 

,)()( )()( tatgtytgZ eZeCet      (21) 

де ZCeZ  )(  – ресурс, який відповідає температурі кабелю Z без урахування діелектричних втрат; 

ya   – коефіцієнт, що визначає швидкість старіння ізоляції за рахунок діелектричних втрат.  

 

Після перетворення (15) з урахуванням (17) і (21) маємо:  
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0

)(

00 )()(

)(
ln dte

Z

K

t

dt
K

tg

tg tatg
 (22) 

 

Після диференціювання (22) по τ і діленні змінних отримаємо: 














atgatg e
tg

dtg

K

Z
de

Z

K

d

dtg

tg


)(

)(

1
    ,  (23) 

 

Інтегруючи (23), визначаємо напрацювання кабелю, протягом якого tg  змінився від початкового 

0tg  значення до поточного значення 
itg  





ix

x

ax

i dx
x

e

K

Z

0

)(
  (24) 

 

Для скорочення запису позначаємо через х відповідні значення tg  ( 00 tgx  ; ii tgx  ). 

Величина поточного значення в процесі експлуатації кабелю змінюється за рахунок старіння ізоляції від 

початкового значення до критичного (x0<xi<xкр). Критичне значення тангенса кута діелектричних втрат 

визначає значення критичної температури ізоляції, відповідної відмови кабелю. Зв'язок між температурою 

ізоляції та tg  визначена рівнянням (20), звідки 

y

Z
x

кр

кр





 

 

Беручи за верхню межу інтегрування величину крtg  визначимо ресурс кабелю: 






крx

x

ax

dx
x

e

K

Z

0

)(
  (25) 

 

Значення коефіцієнта К знаходиться з (15) при досягненні )(ttg  критичної величини, коли 1)( Д : 

0

ln




tg

tg
K

кр
  (26) 

 

Інтеграл у виразах (24) і (25) є невласним, так як підінтегральна функція має розрив в точці x=0, тобто 

 xe ax при x . Використовуючи ознаку збіжності не власних інтегралів Діріхле-Абеля, можна 

показати, що інтеграл є збіжним на півпрямій  x0 . Обчислення інтеграла виконується чисельними 

методами або за допомогою розкладання в ряд підінтегральної функції з почленним інтегруванням. В 

станньому випадку 
i

i
x

x

x

x

i

ax axaxax

x

x
dx

x

e

0
0

...
!33

)(

!22

)(

!11
ln

32

0

 











 (27) 

 

З збіжності інтегралу в виразах (24), (25) випливає, що ряд (27) також сходиться.  

Таким чином, отримана математична модель старіння ізоляції маслонаповнених кабелів, 

представлена виразами (24) і (25), що встановлюють взаємозв'язок ресурсу з електричними і тепловими 

параметрами кабелю.  
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Оцінка ресурсу маслонаповнених кабелів в залежності від значень основних характеристик кабелів 

Рівняння теплового балансу кабелю, наведене в формі запису (20), дозволило в компактному вигляді 

висловити математичну модель старіння ізоляції маслонаповнених кабелів відповідно до (25). Для оцінки 

взаємозв'язку ресурсу з електричними і тепловими характеристиками кабелю запишемо параметри Z та y в 

рівнянні (20) через значення цих характеристик. 

У повному вигляді рівняння теплового балансу кабелю, що застосовується для розрахунків 

навантажувальної здатності, має такий вигляд, наприклад, для кабелю високого тиску, прокладеного в 

сталевій трубі: 

04321

2

0432121120

2 )3335,0()(3)1(3)1()][20(1[   SSSStgCUSSSSRI э
 (28) 

де I – струм навантаження кабелю; R20 – електричний опір струмопровідної жили кабелю на змінному 

струмі, приведений до температури 20 °С; α – температурний коефіцієнт опору металу жили; S1, S2, S3, S4 – 

теплові опори елементів кабелю і навколишнього середовища; λ1, λ2 – коефіцієнти втрат в металевих екранах і 

сталевому трубопроводі; ν0 – температура навколишнього середовища;  tgCU э

2

0
 – величина діелектричних 

втрат, яка може бути представлена через величину максимальної робочої напруженості кабелю при 

двошаровому градуюванні: 




 tgC
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EP э

э

э )ln
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ln
1

(
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1
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чч

ч
чд   (29) 

 

Введемо позначення:  

)3335,0()ln
1

ln
1

( 4321

12

1

1

2

1

2 SSSSC
R

E э

э

э  



чч

ч
чb  (30) 

)(3)1(3)1( 432121120 SSSSR  c  (31) 

де Rэ ,, 1чч  – радіуси по екрану жили, межі розділу шарів і по зовнішній поверхні ізоляції;
21,  – 

діалектричні проникності ізоляції шарів.  

 

Максимальна температура ізоляції за рахунок струму навантаження визначається параметром Z, а за 

рахунок діелектричних втрат – y в рівнянні (20). Величини цих параметрів через характеристики кабелю 

виразяться: 

20

2

20

2

0

1

)201(

RI

RI
Z








  (32) 

20

21 RI
y




b
 (33) 

 

Таким чином, співвідношення (28-33) встановлюють зв'язок максимальної температури ізоляції на 

струмопровідної жили кабелю зі значеннями електричних і теплових характеристик МНК. Електричні 

характеристики  tgCERI э ,,,,,,,, 2120
 визначають тепловиділення в кабелі за рахунок струму 

навантаження і діелектричних втрат. Теплові характеристики S1, S2, S3, S4,ν0 визначають тепловідвід від 

кабелю. 

 

Залежність температури ізоляції від часу експлуатації 

Температура ізоляції кабелю при постійному струмі навантаження і стабільних умовах 

тепловідведення в процесі експлуатації визначається змінами у часі tg  ізоляції за рахунок процесів 

термічного старіння. Збільшення tg  призводить до підвищення температури і, відповідно, до інтегсифікаціі 

процесів старіння ізоляції, які викликають подальше зростання tg  і температури ізоляції. 

Функціональна залежність температури ізоляції від часу експлуатації при постійному навантаженні і 
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незмінних умовах тепловідведення може бути отримана з використанням виразу (24) і (20). Задаючись 

поточними значеннями 
ixtg   і обчислюючи інтеграл із змінною верхньою межею інтегрування по (24), 

отримаємо залежність )( iix   та по (20) залежність 

)()(  ii yxZ   (34) 

 

На рис.2.2 і 2.3 наведені розрахункові залежності )(),( ii tg   для кабелів на напругу 110 і 500 кВ 

при значеннях розрахункових параметрів кабелів, зазначених в таблиці 2.1.  

В основний період часу експлуатації аж до 9,0  швидкість підвищення температури ізоляції в часі 

невелика, і температура змінюється в межах від робочого значення до ~ 90 °С. Ця обставина дозволяє не 

враховувати в математичній моделі старіння залежність )(tg , так як в цьому діапазоні температур tg  для 

ізоляції МНК, що використовується в даний час, змінюється незначним чином. За період часу, що залишився 

до відмови ( ~ 1,0 ) швидкість підвищення температури різко зростає, і при температурі ізоляції вище 120°С 

графік залежності )(  являє собою практично вертикальну лінію. На цій ділянці порушується теплова 

рівновага, і відбувається відмова кабелю. 

Таким чином, відмова кабелю по моделі старіння відповідно до (24) і (34) може бути класифікована 

як електротепловий пробій, що розвивається з часу і обумовлений кінетикою протікання процесів термічної 

деструкції компонентів ізоляції з відповідним підвищенням у часі діелектричних втрат і температури ізоляції 

МНК.  

 

Вплив діелектричних втрат в ізоляції на ресурс маслонаповнених кабелів  

Відповідно до моделі старіння величина інтегралу  

крx

x

dxxyx

0

)exp(   у виразі (25) для ресурсу кабелів в 

основному визначається електричними характеристиками ізоляції, від яких залежить і величина 

діелектричних втрат. 

Розрахунковий параметр у відповідно до виразів (31) - (33) залежить від квадрата максимальної 

напруженості електричного поля, діелектричної постійної і ємності кабелю, а також теплових характеристик 

кабелю, що визначають відвід діелектричних втрат з кабелю в навколишнє середовище. 

Початкове і кінцеве значення tg  ізоляції (
крxx ,0

) істотно впливають на величину інтегралу. 

Стабільність характеристик ізоляції, в тому числі tg , в процесі термічного старіння визначається 

величиною коефіцієнта  , пропорційного енергії активації у виразі для константи швидкості старіння по 
Арреніусу. Добуток y  характеризує швидкість старіння 

ізоляції за рахунок діелектричних втрат для конкретної 

конструкції кабелю і умов тепловідводу. 

Ресурс ізоляції, приведений до температури 70°С, 

розрахований на підставі дослідних даних [48] по старінню 

МНК, просоченого мінеральним маслом, при температурі 

струмопровідної жили 120°С і напруженості електричного поля 

10 мВ/м. Пробій кабелю настав через 840 діб, що в перерахунку 

ресурсу кабелю на температуру 70°С та значенні γ = 0,087 1/°С 

складає 178 років. 

Як показують результати розрахунку, вклад 

діелектричних втрат в процес старіння МНК виявляється 

вельми істотно і виражається в зниженні розрахункових 

ресурсів в 2,4 та 4,2 рази відповідно для кабелів на напругу 

110 та 500 кВ в порівнянні зі значеннями ресурсів при робочій 

температурі, за умови незмінності характеристик ізоляції, 
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розрахованих на основі дослідних даних при температурі 120°С. 

Вихідні значення електричних характеристик ізоляції (
00 ,  tg ) відіграють вирішальне значення для 

величини розрахункового терміну ресурсу. На рис.4 показана залежність ресурсу від 0tg  для кабелів на 

напругу 110 та 500 кВ, розраховані по залежності (25). При розрахунках залежності )( 0 tg  змінним 

параметром є нижня межа інтегрування – х0 , 

Рис. 4 – Залежність терміну служби 

від початого значення 0tg  калебів на 

напругу 110 (1) та 500 кВ (2) 

Зання залежності ресурсу від значень вихідних характеристик ізоляції позволяє обґрунтовано 

встановити нормовані значення цих характеристик в типових умовах експлуатації та заданій велечині 

розрахункового ресурсу. Так, для забезпечення нормованого ресурсу МНК по ГОСТ 16441-78 (35років) 

гранична величина tg  з приведеного прикладу розрахунку повинна бути вище 0,00264 для кабелів на 

напругу 500 кВ та 0,0068 для кабелів на напругу 110 кВ при прокладці в землі. Вагомий вплив вихідних 

характеристик ізоляції на ресурс кабелів ще раз підтверджує важливість забезпечення мінімальних значень 

0tg  в процесі виробництва кабелів, які можуть бути досягнуті за рахунок застосування хорошої технології 

сушки та пропитки ізоляції МНК [49]. Таким чином, 
0tg  виступає в якості головного параметра, що визначає 

показник надійності на стадії виготовлення МНК. 

Залежність ресурсу від напруженості електричного поля 

З використанням моделі старіння (25) може бути отримана розрахункова залежність ресурсу від 

величини напруженості електричного поля при заданих умовах експлуатації або прискорених 

випробуваннях МНК.  

Виразимо параметр у на основі залежностей (30) і (33) через максимальну напруженість Е 

 

1

2 yEy   (35) 

де значення consty 1  при постійному струмовому навантаженні тп незмінних умовах тепловідводу, які 

можуть бути визначені з умов номінального навантаження при напрузі та струмі 2

01 / Eyy  , а при 

відсутності струмового навантаження  визначається з виразу (30) як 
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де 0  – температура навколишнього середовища. 

 

Ресурс, відповідної напруженості Е, дорівнює 
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Значення максимальних напруженостей електричного поля в кабелі Е, що відповідають ресурсам τ, 

при яких настає відмова (пробій) кабелю, являє собою значення пробивних напруженостей, і залежність Е (τ) 

по (37) може розглядатися як вольт-часова характеристика або "крива життя" МНК при заданих умовах 

експлуатації або випробувань кабелів. 

Залежність (37) може бути покладена в основу вибору допустимих робочих напруженостей МНК 

при конструюванні кабелів і плануванні процедури прискорених стендових випробувань з визначення їх 

ресурсу.  

 

Вплив умов тепловідводу на ресурс кабелю. Перевірка достовірності моделі старіння 
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Умови тепловідведення від кабелю поряд з джерелами тепловиділення відповідно до рівняння 

теплового балансу в сталому режимі (28) визначають температуру ізоляції кабелю, а, значить, і кінетику 

процесу старіння. Чим вище сума теплових опорів S1, S2; S3 тим вище за інших рівних умов максимальна 

температура ізоляції. Теплові опори елементів кабелю S1, S2; S3 визначаються їх конструкцією і 

застосовуваними матеріалами для електричної ізоляції і захисних покривів, і функціональне призначення цих 

елементів не дозволяє істотно варювати величинами їх теплових опорів. Тепловий опір навколишнього 

середовища (S4) у кількісному відношенні є визначальним по відношенню до теплових опорів елементів 

кабелю, особливо при прокладанні в землі. Величина теплового опору землі в основному залежить від складу 

і вологості грунту для засипки траншей. За рахунок застосування спеціальних грунтів або штучних 

засипочних сумішей з низьким питомим тепловим опором ρт можна значною мірою регулювати тепловий 

опір середовища, що оточує кабель, впливаючи таким чином на навантажувальну здатність кабелю і його 

ресурсу  

Порівняння розрахункових і фактично заміряних значень ρт и tgδкр показало їх досить хорошу 

відповідність для розглянутого випадку експлуатації кабельної лінії з терміном служби 7,17 роки: Таким 

чином, даний приклад дослідження експлуатації кабельної лінії в реальних (несприятливих) умовах може 

бути непрямим підтвердженням достовірності розробленої математичної моделі старіння МНК. 

 

Визначення показників довговічності маслонаповнених кабелів 

Математична модель старіння по (25) або (37) встановлює детерміновану залежність ресурсу від 

внутрішніх параметрів кабелю (tgδ0, Е, Сэ ,тощо) і параметрів навколишнього середовища ( S0, υ0 ). Для 

сукупності кабелів в силу випадкового характеру процесу виробництва ресурс τ буде випадковою 

величиною, наприклад, через випадкові значення, які, як відомо [49], підкоряються закону нормального 

розподілу. Параметри зовнішнього середовища, такі як її тепловий опір і температура, також є 

статистичними величинами, розподіленими по тому чи іншому Закону і в загальному випадку є відомими 

або обумовленими експериментально. 

На основі математичної моделі старіння представляється можливим визначити показники 

довговічності маслонаповнених кабелів при відомих функціях розподілу внутрішніх параметрів кабелю та 

параметрів зовнішнього середовища. Відповідно до [60] основними показниками довговічності є середній 

ресурс (математичне очікування ресурсу) і гамма-процентний ресурс (напрацювання, протягом якого кабель 

не досягне граничного стану з заданою вірогідністю   , вираженої у відсотках). 

Для визначення вказаних показників довговічності необхідне знання функції розподілу ресурсу – 

F (τ), вигляд якої буде визначатись через модель старіння по (25) або (37) вигляд якої може визначатися через 

модель старіння по (25) або (37) функціями розподілу внутрішніх параметрів кабелю, наприклад, F (tgδ0) і 

параметрів зовнішнього середовища – F (S0), F (υ0). Так, якщо F (tgδ0) являє собою функцію нормального 

розподілу, то F (τ) буде приблизно відповідати логарифмічно-нормальній функції розподілу, як це і випливає 

із залежності ln τ (tgδ0), зображеної на рис.4, маючи на увазі, що нелінійна ділянка залежності ln τ (tgδ0) 

відповідає значенням tgδ0, які вище, ніж нормовані за стандартом на кабелі [2]. Іншим джерелом формування 

F (τ) є зміна теплового опору навколишнього середовища і її температури. В даному випадку розглядаються 

випадкові зміни цих параметрів, не пов'язані з тимчасовими закономірностями їх зміни. Наприклад, з 

розгляду виключаються закономірності сезонної або добової зміни температури навколишнього середовища 

υ0 , які можуть бути враховані в скорегованій моделі старіння. При підземному прокладанні кабелів і 

засипанні їх стабілізованим штучним грунтом розподіл питомих теплових опорів близький до нормального. 

Розподіл F (τ) в цьому випадку також є нормально логарифмічним, що випливає з лінійної залежності ρт (ln τ) 

– рис.2.7. При застосуванні природного грунту для засипки кабелів функцію розподілу F (S0) однозначно 

оцінити не представляється можливим; для її визначення необхідно проведення пошукових робіт по трасі 

кабельної лінії з виміром теплових опорів грунту ρт. Средний ресурс визначається за відомою формулою [60] 
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а гамма-процентний ресурс із співвідношення: 

)(1
100




F  (35) 

де   – гамма-процентний ресурс. 

 

Таким чином, для визначення показників довговічності маслонаповнених кабелів необхідно: 

1) визначити функції розподілу внутрішніх та зовнішніх параметрів– F (pi); 

2) розрахувати функції розподілу ресурсу F (τ) через модель старіння. Модель старіння (25) або (37) 

використовують в якості функції зв’язку ресурсу з внутрішніми або зовнішніми параметрами рi, , 

що входять в цю модель; 

3) з використанням співвідношень (38) та (39) визначити показники довговічності – средній та 

гамма-процентний ресурс. 

У зв'язку зі складністю функціональних залежностей, що беруть участь в розрахунках показників 

довговічності, обчислення останніх доцільно виконувати чисельними методами з використанням ЕОМ. 

Інші показники довговічності, також як напрацювання до відмови, середній термін служби, гамма-

процентне напрацювання (термін служби) [60] визначається аналогічно викладеному вище по відношенню 

до ресурсних характеристик із застосуванням розробленої моделі старіння.  
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Особливості проведення аналізу нерівномірності споживання електроенергії 

 

У статті проаналізовано основні показники нерівномірності споживання  електричної 

енергії,  розглянуто можливість управління попитом на електричну енергію та потужність з 

використанням методів сегментування. Приведено використання алгоритмів кластерного 

аналізу та нечіткої логіки для обробки показників нерівномірності. 

 В статье проанализировано основные показатели неравномерности потребления 

электрической энергии, рассмотрена возможность управления спросом на электрическую 

энергию и мощность с использованием методов сегментирования. Приведено использование 

алгоритмов кластерного анализа и теории нечеткой логики для обработки показателей 

неравномерности. 

Мета роботи. Проведення аналізу методів і заходів забезпечення ефективного 

управління електричним навантаженням споживачів за рахунок оцінки 

нерівномірності споживання електричної енергії.  
Вступ. Аналіз впровадження ринкових відносин в енергетичній галузі України свідчить 

про систематичне виключення питань, які стосуються реорганізації системи взаємовідносин 

кінцевих споживачів електричної енергії з постачальниками енергетичних ресурсів. 

Проводиться реорганізація на рівні генеруючих об’єктів галузі, постачальників енергетичних 

ресурсів, формуються концепції управління навантаженням об’єднаної енергетичної системи 

України, водночас споживач електричної енергії, як основний елемент в системі управління 

залишається поза належною увагою. З іншого боку в умовах використання маркетингу, як 

філософії ведення бізнесу, а саме вивчення споживачів електричної енергії, формування груп 

споживачів у тому числі виділення цільових груп для вирішення окремих задач слід визнати 

як пріоритетним. Тому вивчення груп споживачів електричної енергії з використання 

маркетингових підходів до їх розподілу з врахуванням технічних, економічних, соціальних, 

комунікативних та екологічних факторів дозволить ефективно впроваджувати методи щодо 

управління електроспоживанням. 

Постановка проблеми. Однією з нагальних проблем, що має місце в ОЕС України є 

нерівномірність добового графіка споживання електричної потужності, яка обумовлена 

нерівномірним попитом споживачів на електричну енергію та потужність протягом доби.  

Ефективним способом вирішення зазначеної проблеми є залучення споживачів до 

вирівнювання графіка навантаження енергосистеми. Для реалізації цього підходу  важливим 

є організація вивчення  можливостей споживачів з використанням методів сегментації, адже 

очевидно, що не усі споживачі однаково впливають на нерівномірність сумарного графіка 

навантаження. 

На сьогодні можна стверджувати, що сегменти енергетичного ринку носять 

безсистемний характер і потребують проведення в певній мірі упорядкування та 

формування методологічних підходів до забезпечення більш ефективного сегментування. 

Незалежно від того, яка модель ринку розглядається, проблема нерівномірного попиту 

на електроенергію залишається актуальною.  

Перехід до ринкових відносин вимагає маркетингових підходів до організації роботи зі 

споживачами, і сегментування ринку – одна з них.  

 1. Дослідження проблем сегментування роздрібного ринку споживачів 

електричної енергії 
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Сегментування – це розподіл потенційного ринку на групи споживачів, які мають 

однакову мотивацію щодо придбання електричної енергії, можуть бути виділені в окрему 

цільову групу. 

Відповідно до нормативних документів та постанов [3] НКРЕ України, розподіл 

споживачів електричної енергії проведено з врахування деяких особливостей ринку, але 

основою залишається прейскурантом N 09-01 від 1999 року. До основних відмінностей 

розподілу можна віднести:  

 виділення за класом напруги (1,2 клас напруги); 

 встановлених додаткових  тарифів (потреби зовнішнього освітлення, комунально - 

побутові потреби релігійних організацій, міський електричний транспорт). 

 виділення за тарифами диференційованих за періодами часу(двозонні, тризонні) 
Найбільш поширені критерії сегментації енергетичного ринку з точки зору 

електроенергетики показані на рисунку 1: 

 
Рисунок 1 – Критерії сегментації енергетичного ринку 

Проведення досліджень щодо сегментування споживачів в електроенергетиці 

займаються науковці різного спрямування, як технічного так і економічного. В роботі [2] 

автор пропонує узагальнити всі характеристики споживачів: виробничі процеси за 

критерієм енергоємності, енергоспоживання в межах доби, абстрагуватись від їх фізичної, 

хімічної або технологічної природи та пропонує враховувати показники: 

- здатності до зменшення енергоспоживання в пікові години ажіотажного попиту λ, який 
пропорційний відносній потенціальній економії енергії в піковій зоні за рахунок 

відповідного регулювання режиму електроспоживання; 

-  економічної чутливості ξ до диференціювання цін на електроенергію.  
В результаті виділяє 4 сегменти, що досить узагальнює споживачів на ринку 

електроенергетики і не дозволяє визначення оптимальної якості та надійності 

енергопостачання для окремих груп.  

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення ефективної системи ринкових 

взаємовідносин виникає необхідність всебічного вивчення споживачів електричної енергії. 

Задача аналізу груп споживачів потребує залучення уже існуючих алгоритмів, 

наприклад, кластерного аналізу, теорії нечіткої логіки. Але мета їх застосування полягає 

саме у формуваннi та обґрунтуванні критеріїв проведення сегментації. 

2 Методологічні основи сегментування роздрібного ринку електричної енергії 

Кількісні і якісні параметри, за якими проводиться сегментування по врахуванню 

нерівномірності. Споживачі характеризуються загальним обсягом споживання 

електроенергії, споживанням реактивної енергії, часом використання максимуму 
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навантаження. Для проведення оцінки ситуації щодо споживання електричної енергії 

важливим є також введення відповідних індивідуальних коефіцієнтів для кожного 

споживача. Дані коефіцієнти і основні характеристики попиту споживачів на електричну 

енергію (за режимні дні 2010 р.) подані в таблиці 1.  

 

Алгоритм кластерного аналізу для сегментування споживачів. Кластерний аналіз — 

метод класифікації об’єктів по заданих ознаках. Задача кластерного аналізу полягає у формуванні груп: 

однорідних всередині і відмінних один від одного. Метою кластерного аналізу в даному випадку є визначення 

цільових груп споживачів електричної енергії. Відповідно до [4] aлгоритм кластерного аналізу  Скласти 

виборку для кластеризаціїВизначити фактори, по яких будуть оцінюватися об’єкти у виборціРозрахувати 

значення міри відстаней між окремими об’єктами Використати метод кластерного аналізу. 

Основні етапи  кластерного аналізу споживачів електричної енергії при вирішенні маркетингових задач: 

1. Постановка задачі кластеризації споживачів 
2. Вибір ступеня схожості споживачів 
3.  Вибір методу кластеризації споживачів 

4.  Визначення кількості кластерів споживачів 

5.  Інтерпретація і профілювання кластерів споживачів 
6. Оцінка достовірності кластеризації споживачів 
7. Формування висновку за результатами кластерного 

аналізу споживачів 

Формально задача кластеризації споживачів електричної енергії описується наступним 

чином. Дана множина даних I про споживачів, що споживають електроенергію, кожного з 

яких представлено набором атрибутів. Необхідно побудувати множину сегментів ринку C і 

відображення F множини I на множину C. Відображення F задає модель даних, що є 

розв’язком задачі. Якість вирішення задачі визначається кількістю вірно сегментованих 

споживачів електроенергії об’єктів даних. Множина I визначається так: 

1 2{ , ,..., ,..., }j nI i i i i ,                                                          (1)       

де 
ji – j -й досліджувана група споживачів, j =1..n , n – кількість груп споживачів. 

Формування груп споживачів з використанням кластерного аналізу будемо проводити 

для n =6 груп споживачів електричної енергії: 

1i  – промисловість; 2i – сільське господарство; 3i – транспорт; 4i – будівництво; 5i – 

комунальне господарство; 6i – освітлення, побутове навантаження. 

Отже, кластерний аналіз споживачів електроенергії доцільно проводити з урахуванням 

зворотного зв’язку між результатами аналізу якості проведеної кластеризації та групуванням 

споживачів, визначенням схожості між ними, а також вибором їх особистих характеристик. 

Множина даних I характеризується такими властивостями [4]: 

1. Кожний атрибут, що характеризує споживача, виражений конкретним числовим 

значенням (таблиця 1). 

2. Сегмент ринку для кожного конкретного споживача невідомий. 

Кожен j -й споживач електроенергії характеризується набором параметрів, що 

виступатимуть відповідним його атрибутом: 

1 2{ , ,..., ,..., }j h mi x x x x ,                                                          (2) 

де hx – h -й атрибут, що характеризує j -того споживача, 1..h m , m - кількість атрибутів 

споживача. 
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Таблиця 1 – Характеристики попиту споживачів на електричну енергію (дані за режимні дні 2010 р.) 
Групи 

споживачів 

Загальний 

обсяг 

споживання 

W, млн 

кВт· год 

Спожива

ння 

реактивн

ої енергії 

Q, Мвар 

Коефіцієнт 

нерівномірност

і 

М Х

МIН

Н
Р

Р
К   

Коефіцієнт 

заповнення 

ГЕН в нічний 

період доби 

М Х

З
Р

Р
К   

Коефіцієнт 

заповнення ГЕН в 

ранковий період 

доби 

М Х

З
Р

Р
К   

Час 

використання 

максимуму 

навантаження 

max

max
Р

W
Т   

Коефіцієнт внеску 

ЕНС

ЕН

С

ВКЛ R
Р

Р
К ,  

Коефіцієнт впливу 

ci

n

ві

D
100%

D
k




 

Коефіцієнт 

максимуму 

Р

Р
К М Х

М Х 

 

15.12.2010 
Промисловість 220,7083 112,785 0,866 0,971 0,942 22,41397 0,115158 5,708374 1,071 

Сільське 

господарство 
7,9476 3,195 0,706 0,880 0,853 20,18203 0,015754 1,092248 1,189 

Транспорт 30,2037 20,125 0,758 0,893 0,904 21,42746 0,098955 4,03208 1,120 

Будівництво 2,5816 1,604 0,513 0,815 0,744 17,42962 0,006169 1,039897 1,377 

Комунальне 

господарство 
26,0544 13,281 0,797 0,928 0,910 21,83071 0,084574 3,965503 1,099 

Освітлення, 

побутове  

навантаження 

194,5313 0,000 0,513 0,759 0,961 18,21877 0,568401 84,97639 1,317 

По Україні 482,0269 152,932 0,746 0,884 0,944 21,2235   1,131 

16.06.2010 

Промисловість 193,59 7,694 0,859 1,065 0,945 22,45987 0,127695 6,990686 1,069 

Сільське 

господарство 
11,54 4,088 0,725 1,157 1,041 21,7262 -0,00926 -0,54046 1,105 

Транспорт 24,42 0,515 0,818 1,035 0,919 21,94596 0,083044 2,423031 1,094 

Будівництво 1,74 1,22 0,470 1,125 0,695 16,68723 0,005948 1,232098 1,438 

Комунальне 

господарство 
18,78 0,204 0,776 0,978 0,894 21,45137 0,072621 4,402712 1,119 

Освітлення, 

побутове 

навантаження 

135,45 1,21 0,456 0,729 0,913 17,48525 0,464712 86,62309 1,373 

По Україні 385,52 0,000 0,786 0,914 0,942 21,94684   1,094 
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В даній роботі m=9, а кількісні та якісні параметри, які характеризують попит 

споживачів на потужність, будемо брати наступні:  

1x – загальний обсяг споживання за режимний день; 2x – споживання реактивної потужності; 

3x – коефіцієнт нерівномірності; 4x – коефіцієнт заповнення графіка електричного 

навантаження споживача у години вечірнього максимуму навантаження енергосистеми; 5x – 

коефіцієнт заповнення графіка електричного навантаження споживача у години ранкового 

максимуму навантаження енергосистеми; 6x – час використання максимуму навантаження; 

7x – коефіцієнт внеску; 8x – коефіцієнт впливу; 9x – коефіцієнт максимуму навантаження. 

Кожна змінна hx може приймати допустиме значення з множини: 
1 2{ , ,..., ,..., }t q

h h h h hx x x x x ,                                                            (3) 

де t

hx – значення h -ого атрибута hx , 1..t q , q – кількість допустимих значень h атрибута hx . 

Тоді задача кластеризації зводиться до формування множини: 

1 2{ , ,..., , }k gC c c c c ,                                                                 (4) 

де kc – k -й сегмент ринку, що містить схожих споживачів електроенергії з множини I , 

1..k g , g – кількість сегментів ринку споживачів електричної енергії. 

 { , , , , },k j p j p j pc i i i I i I d i i                                                  (5) 

де   – величина, що визначає міру схожості між групами споживачів 
ji та pi для віднесення 

їх до певного сегменту ринку, 1..p n , n – загальна кількість груп споживачів. 

 ,j pd i i – міра схожості між групами споживачів електроенергії, що називається відстанню 

[4],  { , }j pD d i i i – множина можливих значень мір схожості, що визначають кількість 

сегментів ринку споживачів електроенергії. 

Відповідно до [4], невід’ємне значення  ,j pd i i  називається відстанню між групами 

споживачів 
ji та pi та має такі властивості: 

а)  ,j pd i i ≤ 0, для всіх 
ji та pi ; б)  ,j pd i i =  ,p jd i i ; в)      , , ,j p j r r pd i i d i i d i i  , 

та може бути використаною при визначенні функції оптимізації за критерієм min мір 

схожості між групами споживачів електроенергії 
ji  та 

pi . При цьому функція 

 ( ) ,j pF D d i i , що визначає формування кластерів груп споживачів, тобто множини 

сегментів ринку C, може бути поданою у вигляді: 

  ( ) min ,j pF D d i i                                                            (6) 

Відповідно до [4], якщо відстань  ,j pd i i  менша заданого значення  , то, групи 

споживачів схожі і відносяться до одного сегменту ринку,якщо більша – до різних. 

Отже, вищенаведена формалізація задачі кластеризації споживачів електричної енергії 

може бути використана для сегментації споживачів за їх споживчими характеристиками і з 

метою розв’язання задач цільового маркетингу. 

Основною метою формування груп – є виділення відповідних груп, для яких ЕПО має 

сформувати окремі стратегії щодо роботи з ними в частині управління попитом на 

електричну енергію та потужність.  

Результатом розрахунків мають бути 3 групи з наступними характеристиками (k=3): 
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1c  – споживачі з «піковим»  попитом на електричну потужність -  для яких розробляється 

стратегія максимального залучення до використання тарифів, диференційованих за 

періодами часу, а також введення суворих контролю за їх режимами споживання електричної 

енергії та потужності; 

2c  – споживачі з «рівномірним»  попитом на електричну потужність – для яких ЕПО повинна 

опрацьовувати питання поступового заохочення до внесення змін до режимів споживання 

електричної енергії та потужності; 

3c  – споживачі – компенсатори, які вже мають ГЕН вигідний для електропередавальної 

організації, і основною стратегією є його утримання на досягнутому рівні та заохочення до 

ще більшого диференціації. 

Кластеризацію будемо здійснювати в програмі STATISTIKA трьома методами: 

об’єднання (деревовидна кластеризація), кластеризація методом К– середніх, двувходове 

об’єднання. У прогамі STATISTIKA можливе використання різних мір схожості і міри 

відстаней. В таблиці 2 наведені результати розрахунку з використанням декількох методів 

кластеризації для режимних днів 15.12.2010 р та 16.06.2010 р. 

Алгоритм оцінювання впливу споживачів електричної енергії на енергосистему з 

використанням теорії нечіткої логіки. Вирівнювання нерівномірності графіка 

електричного навантаження енергосистеми є необхідним, і використанням сучасних 

методів нечіткого моделювання є новим шляхом шляхи вирішення цього завдання. 
Завдання оцінки впливу споживачів на енергосистему розуміємо як один із заходів, метою 

якого є зменшення нерівномірності попиту на електричну енергію. В [1] приведено 

алгоритм застосування теорії нечіткої логіки для фінансово-економічних систем, на основі 

якого в даній роботі зроблена спроба застосування нечіткої логіки для оцінки впливу груп 

споживачів на нерівномірність електричного навантаження. 

Етап 1. Формування набору окремих показників ,  1, , 1,ij iX i N j M   з N узагальнених 

груп по iM  факторів в кожній і-й групі, які є найважливішими для оцінки впливу 

споживачів на енергокомпанію.  

Набір критеріїв для різноманітних споживачів електричної енергії може бути 

складений з таких груп показників:  1 11 12 13, ,  X f X X X   2 21 22 23 24, , ,  X f X X X X  

 3 31 32,X f X X  (таблиця 3). 

На основі розрахованих груп показників проводиться  визначення рівня впливу груп 

споживачів на енергосистему: 

 1 2 3, , ,  XX f X X X                                                                  (7) 
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Таблиця 2 – Результати кластерного аналізу споживачів електричної енергії. 

Метод 

кластеризації 
Результати кластеризації (15.12.2010) Результати кластеризації (16.06.2010) 

Кластеризація 

методом К– 

середніх 
(Евклідова 

відстань, Метод 

Варда) 

споживачі з «піковим»  

попитом 

Освітлення, побутове 

навантаження 

 

споживачі з «піковим»  

попитом 

Освітлення, побутове 

навантаження 

 

споживачі з 

«рівномірним»  попитом 

Сільське господарство 

Транспорт 

Будівництво 

Комунальне господарство 

споживачі з «рівномірним»  

попитом 

Промисловість 

Сільське господарство 

Транспорт 

Комунальне господарство 

споживачі – компенсатори Промисловість споживачі – компенсатори 
Будівництво 

 

Об’єднання 

(деревовидна 

кластеризація) 
(Евклідова 

відстань, метод 

повного зв’язку ) 

Tree Diagram for 6 Cases

Complete Linkage

Euclidean distances

0 1 2 3 4 5 6 7

Linkage Distance

Осв ітлення, побу тове навантаження

Бу дівництво

Кому нальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промислов іст

 

Tree Diagram for 6 Cases

Single Linkage

Euclidean distances

0 1 2 3 4 5 6

Linkage Distance

Освітлення, побутове навантаження

Будівництво

Комунальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промисловіст
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Продовження  таблиці 2 

Об’єднання (деревовидна 

кластеризація) (Відстань 

міських кварталів 

(Манхеттенська відстань), 

Метод Варда). 

Tree Diagram for 6 Cases

Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

Освітлення, побутове навантаження

Будівництво

Комунальне господарство

Транспорт

Сільське господарство

Промисловіст

 

Tree Diagram for 6 Cases

Ward`s method

City-block (Manhattan) distances

0 5 10 15 20 25

Linkage Distance

Осв ітлення, побу тове навантаження

Бу дівництво

Кому нальне господарств о

Транспорт

Сільське господарств о

Промислов іст

 

Двоходове об’єднання. 
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Структура математичної моделі аналізу впливу споживачів на енергосистему показана 

у вигляді дерева логічного висновку.  В результаті була отримана модель, що являє собою 

нейронечітку мережу (рисунок 2). 

X11X12X13

X21

X22

X23

X31X24 X32

f2

f1

f3

fx
X

X1

X2

X3

 
Рисунок 2 –Структура нейронечіткої моделі аналізу впливу споживачів на енергосистему. 

Етап 2 (Лінгвістичні змінні). Для того, щоб мати змогу оцінювати та опрацьовувати 

лінгвістичні показники ,  1, , 1,ij iX i N j M  , які характеризують споживачів з погляду їх 

впливу на енергосистему, сформуємо єдину шкалу з 5 якісних термів: ДН – дуже низький 

рівень впливу на енергосистему, Н – низький вплив, С – середній вплив, В – високий рівень 

впливу, ДВ – дуже високий рівень впливу. Оскільки межі оцінки даних лінгвістичних 

змінних є неоднозначними, в таблиці 4 сформуємо шкалу на основі даних таблиці 1. 

Аналогічно можна сформувати шкалу і для будь –якого іншого набору даних. 

Етап 3(Побудова функцій належності). Задається вигляд функцій належності нечітких 

термів для контрольованих параметрів ,  1, , 1,ij iX i N j M  та вихідної змінної X . Для 

побудови функцій належності 5 нечітких термів {ДН, Н, С, В, ДВ} вхідних факторів 

,  1, , 1,ij iX i N j M   та вихідної змінної X необхідно відобразити діапазони їх змін на 

власних універсальних множинах (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 –  Нечітка змінна Хі із трапецієподібною функцією належності 

Етап 4 (Формування набору правил). Необхідним етапом аналізу є формування 

системи нечітких знань. В таблиці 3 приведемо фрагмент набору вирішальних правил, що 

реалізують співвідношення (7). 

 

 

 

 

Таблиця 3 – База знань щодо визначення рівня впливу даного сегменту споживачів на 
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енергосистему. 

Узагальнені значення груп показників Вага Вихідна 

змінна 

1X  2X  3X  w  Y  

ДВ В В 
11

Yw   

 

ДВ 
ДВ С ДВ 

12

Yw  

В ДВ В 
13

Yw  

В В ДВ 
14

Yw  

… … … … … 

ДН Н Н 
51

Yw   

ДН ДН С ДН 
52

Yw  

Н ДН Н 
52

Yw  

Н Н ДН 
52

Yw  

Представимо за допомогою функцій належності математичну форму запису 

вирішального правила для визначення рівня ДВ впливу споживачів на енергокомпанію: 

         

             
1 2 3 11 1 2 3 12 1 2

3 13 1 2 3 14 1 2 3

( , , )= [ ] [

] [ ] [ ]

ДВ Y ДВ В В Y ДВ C

ДВ Y В ДВ В Y В В ДВ

Х Х Х w Х Х Х w Х Х

Х w Х Х Х w Х Х Х

     

      

    

      
(8) 

В свою чергу кожен з критеріїв 1 2 3, , ,X X X  що являють собою узагальнені значення 

вказаних груп показників, необхідно представити у вигляді математичних залежностей від 

вхідних факторів. На основі повного набору вирішальних правил виводиться система 

нечітких логічних рівнянь. Остаточне рішення моделі обирається таке, для якого функція 

належності вихідної змінної X буде найбільшою для заданих значень контрольованих 

параметрів ,  1, , 1,ij iX i N j M  . 

Етап 5 (Оцінка рівня показників). Проводиться оцінка поточного рівня показників 

,  1, , 1,ij iX i N j M   і X для різних часових періодів. Значення контрольованих параметрів 

,  1, , 1,ij iX i N j M  , що точно попадають у задані для них інтервали ,  ij ijX X , будуть 

однозначно відповідати їхнім термам. Якщо ж значення критерію знаходиться в проміжку 

між двома термами, то воно буде відповідати тому терму,функція належності якого  для 

даного рівня показника є більшою. 

Виклад підходу завершено. 

Для реалізації процесу нечіткого моделювання використаємо середовище MATLAB та 

його спеціальний пакет розширення Fuzzy Logic Toolbox. Розглянемо реалізацію 

викладених етапів на прикладі. Розглянемо, яким  чином можна створити модель 

визначення рівня впливу груп споживачів на енергосистему  1 2 3, ,XX f X X X . Моделі 

кожного з критеріїв 1 2 3, , ,X X X  створюються аналогічно. На рисунку 6 представлено 

структура вхідних і вихідних змінних моделі.  
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 4 – Функції приналежності для вхідних змінних «Х1» (а), «Х2» (б), «Х3» (в)  та вихідної змінної «Х» (г) 
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Рисунок 5 - Поверхня нечіткого висновку для розробленої нечіткої моделі 

 

 

Таблиця  4 — Формування шкали для оцінки лінгвістичних змінних 

Групи показників критеріїв 
Показники комплексного 

значення групи 

Шкала для оцінки показників 

ДН Н С В ДВ 

Х1 – 

кількісні характеристики 

групи споживачів 

електроенергії 

11X  – загальне річне споживання 

електроенергії  
0…38000 22000…68000 52000…98000 82000…128000 102000…150000 

12X  – загальний обсяг 

споживання електричної енергії 

за режимний день 

0…110 80…210 190…310 290…410 390…500 

13X  – споживання реактивної 

енергії. 
0…38 22…68 52…98 82…128 102…150 

Х2 – 

нерівномірність 

споживання  

21X  – Коефіцієнт 

нерівномірності 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

22X – Коефіцієнт заповнення 

графіку навантаження в нічний 

період доби; 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

23X – Коефіцієнт заповнення 

графіку навантаження в 

ранковий період доби; 

 

1…0,78 0,82…0,58 0,62…0,38 0,42…0,18 0,22…0 

24X  – Час використання 

максимуму навантаження 
0…6,8 3,8…11,2 8,8…16,2 13,8…20,2 18,8…24 

Х3 – взаємний вплив 

споживачів 

31X  – коефіцієнт внеску │0…0,22│ │0,18…0,42│ │0,38…0,62│ │0,58…0,82│ │0,78…1│ 

32X – коефіцієнт впливу -100…-50 -70…-10 -30…10 30…70 50…100 
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Рисунок 6 – Структура вхідних і вихідних змінних моделі 

На рис. 4 представлено функції приналежності терм-множин вхідних та вихідної 

змінних, складені на основі розглянутих вище суджень.  

База правил містить комбінації сполучень показників нерівномірності споживання та 

взаємного впливу споживачів і відповідні висновки про загальний вплив споживача на 

енергосистему. Використання логічних змінних робить опис моделі максимально зрозумілим. 

Правила формуються за схемою, наприклад, «If (Х1 is ДВ) and (Х2 is ДВ) and (Х3 is ДВ) then 

(Х is ДВ) (1)». 

У дужках можна вказати ваговий коефіцієнт, який відображатиме наскільки експерт 

упевнений у справедливості цього правила. Збільшуючи кількість вхідних змінних, кількість 

правил зросте, проте це не вплине на можливість програми виконати розрахунки. 

Нечіткий висновок формується за алгоритмом Мамдані, який є одним з перших, що знайшов 

практичне застосування. Графічне зображення поверхні нечіткого висновку (рис. 5) дозволяє 

візуалізувати графіки залежності вихідної змінної від окремих вхідних.  

Формування шкали для оцінки лінгвістичних змінних наведено в таблиці 4. 

Висновки В даній роботі основна увага приділена одній із проблем ринку 

електроенергії – нерівномірності споживання електроенергії та сегментації споживачів. 

Зокрема: були розглянуті основні коефіцієнти, які оцінюють нерівномірність споживання 

електричної енергії; досліджено споживачів електричної енергії; сформовано узагальнений 

перелік критеріїв сегментації з використанням методів та алгоритмів маркетингових 

досліджень сформованих за результатами груп споживачів; приведено алгоритми 

використання кластерного аналізу та систем з нечіткою логікою для формування груп 

споживачів та оцінки їх впливу на енергокомпанію. 
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Вибір лічильників для комерційного обліку електроенергії у споживачів 

 

 нотація - В цій статті розглядаються шляхи та критерії вибору споживачами лічильників 

комерційного обліку електроенергії для застосування їх в автоматизованих системах 

комерційного обліку електроенергії. Розглянуто та систематизовано вимоги нормативних 

та інших документів щодо вибору споживачами засобів диференційованого обліку 

електроенергії та інших технічних засобів  СКОЕ. Розглянуто найбільш поширені в Україні 

типи лічильників електроенергії, пристроїв збирання та передавання даних. 

Систематизовано їхні технічні характеристики, в т.ч. функціональні можливості. 

Сформульовано загальні вимоги, які повинні висуватися до засобів диференційованого обліку 

електроенергії в умовах різних моделей енергоринку України. 

 ннотация – В этой статье рассматриваются пути и критерии выбора потребителями 

счетчиков коммерческого учета электроэнергии для применения их в автоматизированных 

системах коммерческого учета электроэнергии. Рассмотрены и систематизированы 

требования нормативных и других документов относительно выбора потребителями 

средств дифференцированного учета электроэнергии и других технических средств  СКУЭ. 

Рассмотрены наиболее распространенные в Украине типы счетчиков электроэнергии, 

устройств сбора и передачи данных. Систематизированы их технические характеристики, в 

т.ч. функциональные возможности. Сформулированы общие требования, которые должны 

предъявляться к средствам дифференцированного учета электроэнергии в условиях разных 

моделей энергорынка Украины. 

Annotation – In this article ways and criteria users choice of meters for commercial accounting of 

electrical energy are examined for application them in the automatithation systems of commercial 

accounting of electrical energy. Considered and systematized requirement of normative and other 

documents in relation to the users choice facilities for the differentiated accounting of electrical 

energy and other hardware for the automatithation systems of commercial accounting of electrical 

energy. The most widespread in the Ukraine types of watt-hours meters, devices of collection and 

communication of information are considered. Their technical characteristics, including functional 

possibilities, are systematized. General requirements which must be produced to facilities of the 

differentiated accounting of electrical energy in the conditions of different models of electricity 

market of Ukraine are formulated. 

 

Вірний вибір лічильника електроенергії – один з перших кроків для успішного та 

контрольованого контролю коштів, що витрачаються споживачами на закупівлю 

електроенергетичних ресурсів. Втім саме питання вибору лічильника за його 

характеристиками стає неабиякою проблемою, адже в умовах обмеженості інформації від 

фірм-постачальників, зацікавлена особа (надалі – споживач) не має можливості зробити 

вірний вибір серед запропонованої продукції. 

В наш час є досить актуальним пошук інформації в Інтернет, тому саме у цей спосіб 

виробники інформують покупців щодо своєї продукції. Також серед можливих варіантів є 
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представлення фірмою-виробником або дилером власних продуктів на виставках. Останній 

спосіб дозволяє потенційному споживачу не лише оглянути на власні очі обраний лічильник, 

але й отримати консультацію від фахівців фірми. Але, на мій погляд, людський фактор та 

суб’єктивний погляд співробітників-консультантів іноді дещо заважає спілкуванню. Так, з 

одного боку, метою присутності фірми на виставках є залучення якомога більше клієнтів, та з 

іншого боку не кожен відвідувач може отримати відповіді на свої питання, зокрема якщо він 

не представник зацікавленої фірми, а звичайний студент. 

Наприклад, відвідуючи виставку «Енергетика в промисловості України – 2011» у вересні 

2011 року я особисто переконалась що за відсутності беджу з назвою фірми, яку ти 

представляєш, робити біля стенду фірми-представника нема чого. Зрозуміло, що не кожен 

консультант завжди має змогу витрачати сили на ознайомлення кожного відвідувача з 

технічними характеристиками продукції фірми та їхніми відмінностями від продукції інших 

виробників. Але ж саме для цього представники фірм-виробників і перебувають на таких 

заходах. Треба розуміти, що одержавши рекламу фірми з адресою сайту, споживач піде 

шукати більш уважного і доброзичливого фахівця, який переконаний, що самостійне 

ознайомлення споживача з матеріалами, викладеними на сайті, не завжди може бути 

вирішальним аргументом на шляху обрання лічильника. 

Пошук інформації в Інтернеті можна здійснити в два способи: 

1) споживач націлений на конкретну фірму-виробника та обирає необхідний йому 

лічильник серед її продукції; 

2) вибір здійснюється за технічними характеристиками необхідного покупцю лічильника, 

ім’я фірми-виробника при цьому враховується, але не має переважного значення. 

Незалежно від способу вибору, споживач має переконатись, що обраний ним лічильник 

занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), допущених до 

застосування в Україні (в подальшому – Держреєстр України), який в т.ч. містить перелік 

типів лічильників, дозволених до використання для комерційного обліку електричної енергії. 

Наявність українського сертифікату затвердження (відповідності) типу свідчить про 

відповідність лічильника національним стандартам та можливість його використання на 

території України. 

Окрім цього слід також враховувати рекомендації обласних електропередавальних 

компаній – постачальників за регульованим тарифом (ПРТ) на території області, в якій 

розташований споживач – таким чином полегшується обслуговування застосованих 

споживачем лічильників з боку ПРТ. Слід відзначити, що юридично споживач може обрати 

лічильник з Держреєстру України не враховуючи рекомендації ПРТ. Але в цьому випадку він 

зобов’язаний за власний кошт передати обраний ЗВТ до організації, яка має уповноваження 

на проведення повірки ЗВТ цього типу. Тому, враховуючи посилання на рекомендації з боку 

ПРТ, був проведений аналіз інформації, що міститься у технічних рекомендаціях або 

технічних умовах, які надаються споживачам з боку ПРТ. 

В ході досліджень було виявлено, що вищезазначена інформація відсутня на 

інформаційних сайтах. На жодному сайті ПРТ станом на 01.03.2012р. з незрозумілих причин 

не викладено технічних рекомендацій щодо рекомендованих типів засобів диференційованого 

обліку електроенергії, каналів передавання даних та рекомендованих форматів даних 

комерційного обліку відповідно до вимог п.3.8. Правил користування електричною енергією 

(ПКЕЕ). За звичай на сайтах здійснюються посилання загального характеру на ПКЕЕ та 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), але конкретних рекомендацій з зазначених 

питань не викладено. На окремих інформаційних сайтах ПРТ у розділі «Питання-відповідь» 
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зазначають необхідність наявності лічильника у Держреєстрі України та попереднє (до 

придбання) узгодження споживачем його типу з ПРТ на відповідність вимогам нормативних 

документів (ПУЕ, ПКЕЕ, Правилам безпечної експлуатації електроустановок споживачів/ПБЕЕС/). З цього 

можна зробити висновок, що ПРТ не зацікавлені у прозорому наданні такої інформації 

споживачу. Тому така інформація була отримана в інший спосіб, в т.ч. шляхом аналізу 

технічних умов на приєднання електроустановок споживачів на території окремих ПРТ. 

Результати досліджень зведено в табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Найменування ПРТ Рекомендовані 

лічильники 

електроенергії 

Рекомендовані 

канали 

передавання 

даних 

комерційного 

обліку 

Рекомендовані 

протоколи 

передавання даних 

комерційного 

обліку 

Рекомендовані 

формати 

представлення даних 

комерційного обліку 

ПАТ “Волиньобленерго” SL7000 (Actaris); 

Z...D 410 (Landis&Gyr); 

LZQJ-XC (EMH) 

GSM/GPRS-

канали; 

Інтернет 

FTP; 

УППДВ 

1)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917; 

- макет 30817. 

2)Доступ до лічиль-

ників за допомогою 

оригінальних комуні-

каційних протоколів 

або УППДВ. 

ПАТ ЕК “Житомиробленерго” SL7000 (Actaris); 

АСЕ6000 (Actaris) 

  1)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917. 

ПАТ “Київенерго” SL7000 (Actaris); 

A1805 (Elster-Metronica); 

ZMD405 (Landis&Gyr); 

ZMG405 (Landis&Gyr); 

Меркурій 233 ART2-03 

(ТОВ «Інкотекс»); 

EPQS (Scateks-Elgama); 

LZQJ-XC (EMH) 

   

2)E-mail (в разі 

побудови АСКОЕ): 

- макет 30818; 

- макет 30917 

ПАТ “АЕС Київобленерго” ZMD4хх (Landis&Gyr); 

A18хх (Elster-Metronica); 

A114х (Elster-Metronica); 

SL7000 (Actaris); 

АСЕ6000 (Actaris) 

GPRS-канали 

 

ІЕС 60870-5-101; 

ІЕС 60870-5-104; 

УППДВ 

Зчитування за 

запитом: 

- графік (потужність); 

- покази на поч.доби; 

- миттєві знач.U, I,…; 

- журнал подій 

ПАТ “Львівобленерго” ЗВТ, що занесено до 

Держреєстру України; 

СОУ-Р МПЕ 40.1.35.110: 

2005 

GSM-канали  1)Доступ до 

лічильників за 

допомогою оригі-

нальних 

комунікаційних 

протоколів; 

ПАТ “Миколаївобленерго” SL7000 (Actaris); 

Нік2303 (ТОВ «НІК–

електротехніка»); 

Меркурій 230 

(ТОВ «Інкотекс») 

GSM/GPRS-

канали; 

Радіоканали; 

Ethernet; 

Dial-up-канали 

SPX/IP; 

TCP/IP; 

SQL 

1)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917. 

2)Доступ до 

лічильників за 

допомогою оригі-
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нальних 

комунікаційних 

протоколів 

ПАТ “Полтаваобленерго” НЕ РЕКОМЕНДОВАНО  ІЕС 62056 (DLMS) 

ІЕС 1107 

 

ПАТ “Прикарпаттяобленерго” ZMD 410 (Landis&Gyr); 

SL7000 (Actaris) 

Інтернет; 

GSM-канали; 

CDMA-канали; 

Ethernet; 

Dial-up-канали 

ІЕС 62056 (DLMS) 

ІЕС 61107; 

ІЕС 1107 

1)Доступ до 

лічильників; 

2)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917 

ПАТ “АЕС Рівнеобленерго” SL7000 (Actaris); 

ACE6000 (Actaris); 

ZMD (Landis&Gyr); 

ZFB (Landis&Gyr); 

LZQM (Scateks-Elgama); 

ET (ЗАТ «Елвін»); 

EA (Elster-Metronica) 

GPRS-канали; 

EDGE-канали 

УППДВ; 

ІЕС 62056 (DLMS) 

TCP/IP 

1)Зчитування за 

запитом 

2)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917. 

 

ПАТ ЕК “Севастопольенерго” ZMD 400 (Landis&Gyr); 

ZMD 300 (Landis&Gyr); 

SL7000 (Actaris). 

GSM-канали  1)Доступ до 

лічильників за 

допомогою оригі-

нальних 

комунікаційних 

протоколів; 

2)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917 

ПАТ “Сумиобленерго” ЗВТ, що відповідають 

вимогам чинного 

законодавства (ПКЕЕ 

п.3.7, ПУЕ п.1.5.6-1.5.28) 

НЕ 

РЕКОМЕНДО-

ВАНО 

ІЕС 62056 (DLMS) НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ВАТ “Тернопільобленерго” ЗВТ, що занесено до 

Держреєстру України 

НЕ 

РЕКОМЕНДО-

ВАНО 

НЕ РЕКОМЕНДО-

ВАНО 

НЕ 

РЕКОМЕНДОВАНО 

ПАТ “Чернігівобленерго” Z...D 410 (Landis&Gyr); 

ЕТ3 (ЗАТ «Елвін»); 

LZQJ-XC (EMH). 

GSM-канали  1)Доступ до 

лічильників за 

допомогою оригі-

нальних 

комунікаційних 

протоколів; 

2)E-mail: 

- макет 30818; 

- макет 30917. 

 

Технічні рекомендації інших ПРТ на цей час отримати не вдалося. Перелік найчастіше 

рекомендованих типів лічильників (за результатами аналізу наявної інформаціії) наведений у 

табл.2. 

 

Таблиця 2 
№ 

п.п 
Тип лічильника 

Тип лічильника Фірма-

виробник 

1 SL7000 Actaris 

2 ZMD Landis&Gyr 

3 LZQJ-XC EMH 

4 АСЕ6000 Actaris 
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5 A18xx Elster-Metronica 

6 ЕТx ЗАТ «Елвін» 

7 ZMG Landis&Gyr 

8 Меркурій 233 ART2-03 ТОВ «Інкотекс» 

9 A114х Elster-Metronica 

10 Нік2303 
ТОВ «НІК–

електротехніка» 

11 Меркурій 230 ТОВ «Інкотекс» 

12 LZQM Scateks-Elgama 

 

Під час вибору лічильників для комерційного обліку електричної енергії споживачу 

необхідно звертати увагу на наступні технічні характеристики: 

  параметри приєднання до електричної мережі (фазність, рівень напруги, сила струму, 

схема приєднання) визначають такі технічні характеристики лічильника, як фазність 

(однофазний або трифазний), номінальна напруга Uн (сучасні модифікації лічильників, як 

правило, виготовляються універсальними з програмованою номінальною напругою в 

діапазоні 57..415 В), номінальний струм Ін (обирається із ряду 1, 5, 20..120 А, хоча в 

найсучасніших модифікаціях окремих типів лічильників, наприклад АСЕ6000, цей параметр 

також може програмуватися в діапазоні 1-120 А), схема приєднання трифазного лічильника до 

трифазної електричної мережі (трипровідна або чотирипровідна) залежить від кількості дротів 

в мережі; 

  клас точності – узагальнена метрологічна характеристика засобу вимірювань, що 

визначається границями його допустимих основної та додаткових похибок, а також іншими 

характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються. Клас 

точності лічильника вираджається у відсотках від найбільшого значення величини, яка 

вимірюється у даному діапазоні роботи лічильника. Клас точності лічильника слід обирати 

відповідно до Інструкції про порядок комерційного обліку електроенергії в залежності від 

параметрів електричної мережі і вимірюваної потужності в точці обліку; 

  міжповірочний інтервал – період часу, по завершенню якого лічильник має бути 

підданий державній повірці. Як правило, міжповірочний інтервал для 1-фазного електронного 

лічильника складає 8-16 років, а для 3-фазного – 6 років; 

  робочі умови застосування визначають, в яких умовах експлуатації може 

застосовуватися даний лічильник, в т.ч. чи може він застосовуватися поза приміщенням 

електроустановки; 

  види енергії (потужності) – активна або активна та реактивна - вказує на технічну 

можливість обліку активної енергії та інтегрованої в часі реактивної потужності, а у випадку з 

реактивною – визначення встановленої потужності компенсуючих пристроїв. Важливою 

характеристикою лічильника також є можливість обліку активної енергії інтегрованої в часі 

реактивної потужності в двох напрямках (+А, -А, +R, -R), а також інтегрованої в часі 

реактивної потужності по чотирьох квадрантах (R1, R2, R3, R4); 

  кількість тарифів вказує на можливість застосування під час розрахунків за спожиту 

електроенергію тарифів, диференційованих за зонами доби. Адже відомо, що за 

одноставкового тарифу вартість електроенергії єдина впродовж всієї доби, а за 
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одноставкового тарифу, диференційованого за зонами доби вартість електроенергії 

диференціюється в залежності від годин доби, що має характерний вплив на оплату спожитої 

електроенергії; 

  споживання енергії (потужності) лічильником на власні потреби – величина, що 

обмежується чинними стандартами. Для трансформаторних лічильників (що вмикаються через 

вимірювальні трансформатори струму), спожита потужність по кожному струмовому ланцюгу за 

номінальної величини струму не повинна перевищувати 2,5 ВА, для класів точності 0,5;1;1,5 – активна 

3Вт, повна 12 ВА, для класів точності 2,0; – відповідно 2 Вт та 8 ВА.; 

  глибина зберігання даних комерційного обліку (графіки навантаження, покази на 

початок розрахункового періоду, кількість електроенергії за розрахунковий період тощо) 

повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів оптового та роздрібного 

ринків електричної енергії, а її мінімальна величина повинна охоплювати значення за 

поточний та попередній розрахунковий періоди; 

  період інтеграції графіку електричних навантажень – інтервал часу, за який фіксується 

значення електричних навантажень, усереднених за цей інтервал. Можливість вибору періоду 

інтеграції графіка навантаження з визначеного ряду сприяє одержанню більш точної 

інформації про характер навантаження об’єкта; 

  параметри програмування комунікаційних портів для інформаційного обміну з 

електропередавальною організацією або відповідним оператором даних комерційного обліку, 

що визначаються з урахуванням вимог; 

  стандарт комунікаційного протоколу лічильника обирається відповідно до 

нормативних вимог і технічних характеристик пристроїв збирання та передавання даних 

(ПЗПД) щодо електроспоживання і суттєво впливає на ефективність застосування 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). 

Отже, було розглянуто 10 фірм-виробників та постачальників найчастіше 

рекомендованих лічильників електроенергії та проаналізовано доступність та повноту 

інформації про ці лічильники. Результати досліджень зведено в табл.3. 

Також було здійснено пошук та виконано аналіз технічних характеристик пристроїв 

збирання та передавання даних (ПЗПД) обліку електроенергії. Результати досліджень зведено 

в табл.4. 

За результатами виконаних досліджень можна зробити наступні попередні висновки: 

1. Споживачі під час вибору лічильників електроенергії діють в умовах обмеженого 

доступу до інформації технічного характеру. Для отримання технічних рекомендацій, в т.ч. 

щодо рекомендованих типів лічильників комерційного обліку електроенергії, шляхів 

передавання даних комерційного обліку до АСКОЕ ПРТ, форматів даних тощо, необхідно 

звертатися до ПРТ, в той час, як цю інформацію доцільно було б викласти на інформаційних 

сайтах ПРТ. 

2. Технічні рекомендації ПРТ не узгоджені між собою. В умовах поступового 

запровадження в Україні ринку двохсторонніх договорів та балансуючого ринку (РДДБР), 
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коли кожний споживач є потенційним суб’єктом РДДБР і його АСКОЕ повинна взаємодіяти з 

АСКОЕ Головного оператора, це може негативно відбитися на ефективності такої взаємодії. 

3. ПЗПД як правило «прив’язані» до лічильників цієї ж фірми виробника. В умовах, коли 

в мережах одного ПРТ рекомендовано використання кількох типів лічильників різних 

виробників, а вимоги щодо уніфікації комунікаційних протоколів та форматів даних відсутні, 

це створює проблеми інформаційної сумісності в АСКОЕ ПРТ. 
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Таблиця 3 
Характе-

ристики 

       

 

 

 

       

 

 

                          

Виробники                                                                                                                        

Номе

р у 

Держ

реєст

рі 

Фазні

сть, 

серія 

Клас 

точно

сті 

Міжп

овіро

чний 

інтер

вал, 

років 

Номінальна 

напруга, В  

Номіна

льний 

струм, 

А 

Наявні

сть 

прямог

о 

включе

ння у 

трифаз

ного 

лічиль

ника, 

Імах, А 

Власне 

споживання 

лічильника, не 

більше 
Вимір

ювана 

потужн

ість 

Макс. 

кількі

сть 

тариф

них 

зон 

Максимальна 

глибина 

зберігання 

вимірюваних  

значень 

електроенергі

ї 

Можли

ві 

періоди 

інтегра

ції 

графіку 

ел. 

наванта

ження, 

хв 

Кіль-

кість 

кому-

ніка-

ційни

х 

порті

в 

Станд

арт 

комуні

каційн

ого 

проток

олу 

Макс

. 

вага, 

кг 

Робочий 

діапазон 

температ

ур, °С 3 у 

ланцюг

ах 

напруг

и 

у 

ланцюг

ах 

струму 

Добо

ва 

Міся

чна 
1 

ИСКРАСИ 

У3067- 

10 
МТ 

1,0/ 

2,0 

6 

3х230/400 
5/ 10/ 

15/40 
85/120 

1/ 2 Вт/ 

10 В∙А 
0,5 В∙А 

+A, -A/ 

+R, -R/ 

+W, -W 

4 114 128 

5/10/ 

15/30/ 

60 

4 

ІЕС 

62056-

21 / 

DLMS

- 

HDLC 

1,4 -40...+70 

У3066- 

10 
МЕ 

1,0/ 

2,0 

120/220/230

/240 

5/ 10/ 

20/40 
- 

0,8/ 

2Вт/ 10 

В∙А 

0,025 

Вт/ 

0,215/ 

0,5 В∙А 

+A, -A/ 

|А| / |R 
4 114 128 

5/10/ 

15/30/ 

60 

4 

ІЕС 

62056-

21 / 

DLMS

- 

HDLC 

1,0 -40...+70 

Энергомера  
ЦЭ, 

СЕ 

0,5s/ 

1,0 
16 

3х57,7/100 

3х230/400 
5/10  

0,6 Вт/ 

6 В∙А 
0,1 В∙А A/ R 8 60  30/60  

ІЕС 

62052-

11/ 

ІЕС 

62053-

21 

1,5 -40...+70 
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ЦЭ, 

СЕ 
1,0 100/220/230 5/10 - 

0,6 Вт/ 

9 В∙А 
0,1 В∙А A 8 62 124 

3/5/10/ 

15/30/ 

60 

 

ІЕС 

62052-

11/ 

ІЕС 

62053-

21 

1,0 -40...+70 

Landis+Gyr  

ZMD

/ 

ZMG 

0,5s/ 

1,0/ 

2,0 

 

3х58/100 

3х110/190 

3х220/380 

3х230/400 

3х240/415 

1/ 5 

10/ 

100/ 

120 

0,5...1,0

Вт/ 

1,3...11 

В∙А  

  0,125...5 

Вт/ 

0,15...5 

В∙А  

+A, -A/ 

+R, -R 
12  512    1,5 -25...+70 

Актарис 
У1113- 

16 

ACE 

6000, 

SL 

7000 

Smart 

0,5s/ 

1,0/ 

2,0 

6 

Від 3х57,7 

до 

3х240/415 

5…120 10 
0,7 Вт/ 

1,9 В∙А 

0,01 

В∙А 

+A, -A/ 

+R, -R/ 

+W, -W 

8 210  

1/2/3/5/

10/12/ 

15/30/ 

60 

4 

DLMS

/ 

COSE

M 

1,9 -40...+85 

ЭЛВИН  ET 
0,5s/ 

1,0 
6 100/380 5/10 

60/ 

100/ 

120/ 

200 

  

+A, -A/ 

+R, -R/ 

|А| 

      1,5 -25...+50 

ELGAMА-

ELEKTRON

IKA 

У2640-

08 

LZQM

/ 

EPQS

/ 

EMS 

0,5s/ 

1,0/ 

2,0 

6 

Від 3х58/100 

до 

3х230/400 

1/5/10 60/100 
0,3 Вт/ 

0,5 В∙А 

0,05 

В∙А 

+A, -A/ 

+R, -R/ 

R1, R2,  

R3, R4/ 

+W, -W 

8 36 15 
5/10/15/  

30/60 
3 

IEC 

61107,  

IEC 

61142 

1,5 -25...+55 

ЕМН 

УКРАИНА 

У2895- 

09 

LZQJ

-XC 

0,2s/ 

0,5s/ 

1,0 

 

Від 3х58/100 

до 

3х230/415 

1/5/10 100 
0,31 Вт/ 

0,6 В∙А 

0,04 

В∙А 

+A, -A/ 

+R, -R/ 

R1, R2,  

R3, R4/ 

+W, -W 

32   

1/5/10/ 

15/30/ 

60 

2 

ІЕС 

62056-

21 / 

DLMS 

1,2 -25...+55 

http://www.emh.com.ua/
http://www.emh.com.ua/
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У2894- 

09 

ED 

2500 

1,0/ 

2,0 
 

1x230/ 

1x240 
5 - 

1,3 Вт/ 

1,8 В∙А 

0,02 

В∙А 

+A, -A/ 

|А| 
4   

1/5/10/ 

15/30/ 

60 

 

ІЕС 

62056-

21 

0,7 -25...+60 

Elster 

Metronica 
 

A1800/ 

A1700/ 

A1140 

0,2s/ 

0,5s/ 

1,0/ 

2,0 

12 

3х57/100 

3х127/220 

3х220/380 

3х100 

3х220 

3х230 

1/2/5/ 

10 
100 

1,3/2 

Вт/ 

0,8/3,6 

В∙А 

0,025 

Вт/ 

0,003 

В∙А 

A/ R/ 

|А| 
47 1200 30 р. 

1/2/3/4/

5/10/ 

15/30/ 

60 

 

ІЕС 

62056-

21 

3,0 -25...+65 

НІК 

У2541 НІК 
1,0/ 

2,0 
 

3х220/380 

3х100 
5  

1,5/8 

В∙А 
0,2 В∙А A/ R 4 60 16 30  

ІЕС 

61036 
2,8 -40...+55 

У2162- 

10 
НІК 1,0 4-16 220 5/10 - 2/8 В∙А 

0,05 

В∙А 
А 4 63 48   

ІЕС 

61036 
1,0 -40...+55 

МЕРКУРІЙ 

 
Меркур

ій 

0,2s/ 

0,5s/ 

1,0/ 

2,0 

10 
3х57,7/100 

3х230/400 
5/10 200 

1 Вт/ 

2/8 В∙А 
 

+A, -A/ 

+R, -R/ 

+W, -W 

4 85    

ІЕС 

62056-

21 

1,8 -40...+55 

 
Меркур

ій 

1,0/ 

2,0 
16 230 5/10 - 

2/3 Вт/ 

10/30 

В∙А 

0,5 В∙А  А 4 31    

ІЕС 

62056-

21 

1,0 -40...+55 

Таблиця 4 
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Характе-

ристики 

 

 

 

 

 

 

 

Виробник 

Найме-

нування 

Реєстр.№ у 

Держреєстрі 

України 

Міжповір

очний 

інтервал, 

років 

Власне 

споживання, 

не більше 

Макс. 

вага, 

кг 

Робочий 

діапазон 

температур, 

°С 

Сумісні 

лічиль-

ники 

Комуні-

каційні 

прото-

коли 

Функціональні можливості 

ИСКРАСИ 

Концен-

тратор 

P2LPC 

  300мА/5В  -40…+80 
Мх 351,  

Мх 371 

 IEC 

62056 

(DLMS/ 

COSEM 

та IEC 

62056-

21) 

 Підключення до 1024 лічильників; 

 Зчитування даних за визначеним розкладом за 
допомогою протоколу IEC 62056 (DLMS/COSEM та 

IEC 62056-21); 

 Зберігання даних у FLASH-пам’яті; 

 Дистанційне керування лічильниками 
(вимкнення/увімкнення, встановлення максимално 

допустмої потужності тощо); 

 Автоматичне конфігурування DLC-мережі 

(підключення нових лічильників тощо); 

 Передавання даних GSM/GPRS, PSTN, LAN/WAN за 
допомогою протоколу TCP/IP, FTP; 

 Зчитування показів багатофункціональних 
лічильників або лічильників типу ME/MT372 через 

інтерфейс RS232 (опція). 
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Энергомера 
ПЗПД 

164-01И 
  0,2А 1,0 -35…+60 

ЦЭ6850, 

 ЦЭ6850

М, 

ЦЭ6823

М, 

ЦЭ6822, 

ЦЭ6827

М, 

ЦЭ6827

М1, 

 СЕ102,  

СЕ301, 

СЕ303,  

СЕ304. 

 

 Підключення до 240 лічильників; 

 Вбудоване джерело постійного струму 12±1,2 В (з 
гальванічним розділенням ланцюгів) для живлення 

імпульсних ПП лічильників електроенергії; 

 Забезпечує можливість обслуговування та монтажу на 
монтажну рейку (DIN EN 50022-35*7,5); 

 Забезпечує захист вхідної інформації по число-

імпульсним та цифровим інтерфейсам від завад та 

помилкових сигналів у лініях зв’язку; 

 Відлік поточного астрономічного часу та календаря за 
допомогою інтегровваного таймеру реального часу. 

Тривалість роботи таймеру за відсутності зовнішнього 

живлення – не менше 90 діб; 

 Апаратний та програмний (з використанням 
процедури аутентифікації користувачів) захист даних 

та параметрів конфігурації від несанкціонованого 

втручання; 

 Допустима корекція поточного часу на величину ±15с 
один раз на добу. Час та величина корекції 

інтегрованого годинника реєструється та зберігається 

у пам’яті; 

 Вбудована підтримка протоколів синхронізації TSIP, 
NMEA. Можливість підключення зовнішнього GPS-

приймача для синхронізації вимірювань на 

контрольованоу об’єкті; 

  Автоматична синхронізація інтегрованих годинників 
лічильників, що підключені через цифрові 

комунікаційні інтерфейси RS-485 або CAN, за 

показами власного інтегрованого годинника; 

 Автоматичний перехід на літній/зимовий час (без 
втрати інформації). Також підтримує заборону 

переходу на літній/зимовий час; 

 Обмін даними GPRS-каналами (статична адресація); 

 Параметрування через незалежні інтерфейси: RS-485, 

CAN, RS-232C; 

 Автоматичне тестування функціональних вузлів та 
модулів із формуванням журналу подій; 

 Зберігається час та результати останнього 
самотестування (автоматичного або за зовнішньою 

командою); 

 Збирання, обчислення, упорядкування у ПБД та 
зберігання в енергозалежній пам’яті даних про: 

- технічний профіль з періодом інтегрування 1, 3, 5, 10 

http://www.energomera.ru/products/meters/ce6850
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6850m
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6850m
http://www.energomera.ru/products/meters/ce102-all
http://www.energomera.ru/products/meters/ce301-all
http://www.energomera.ru/products/meters/ce303-all
http://www.energomera.ru/products/meters/ce304
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Landis+Gyr FAG10       

SCTM, 

IEC, 

IEC870 

5 102; 

режими 

передач

і V21, 

V.23, 

V.22, 

V.22bis 

 

 Модульна конструкція з платами входів зчитуваних 

імпульсів та/або входами повідомлень та/або 

управляючими входами, а також виходами 

зчитуваних імпульсів, які оптимально підбираються 

під певні вимоги; 

 Последовний вхідний модуль для зчитування 

оригінальних показів лічильників; 

 5 рівнів обчислень для локальної обробки показів 

лічильників; 

 Пам`ять показів зміни ємності із захистом від 

зникнення живлення для збереження 8-ми розрядних 

показів та повідомлень; 

 Картка даних DATACARD (пам`ять для створення 

резервних  копій); 

 Буфер повідомлень із відповідним встановленням 

дати та часу події; 

 Підключення до ПК для обслуговування та 
параметрування за допомогою комп`ютерної 

сервисної програми або для підключення принтеру 

для складання протоколу на місці; 

 Механичні та електричні механизми захисту; 

 Система контролю та сигнализації із програмним 

управлінням; 

 4 релейних виходи для передачі сигналів про 

закінчення інтеграційного періоду, повідомлень 

та/або сигналів тривог; 

 Світлодіодні індикатори режимів роботи та тривог; 

 Декілька незалежних комунікаційних портів; 

 Вбудовані модеми та канали з частотною модуляцією; 

 Тарифна програма. 
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Актарис 

GSM/GPRS

модем 

ACE 

Sparklet 

    -20…+65   

 Підтримує два режими комутації: GSM (сумісний з 

більшістю систем дистанційного збору даних та 

вимірів) та GPRS (через вбудований TCP/IP-стек, який 

забезпечує тунельний або безпосередній TCP); 

 Зв’язок із лічильником: 
- протокол RS232 або RS485; 

- підключення через RJ45; 

 Зберігання даних графіків навантаження понад 30 діб 
(8 каналів, період інтеграції 10 хвилин); 

 Статусні світло діоди: 
- підключення до GSM/GPRS мережі; 

- рівень сигналу; 
- живлення модему. 

ЭЛВИН немає         

ELGAMА-

ELEKTRON

IKA 

немає         
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ЕМН 

УКРАИНА 

EMH-

VARIOM

OD 

(Analog, 

GSM, 

GPRS 

Ethernet) 

  0,9…5,0 ВА 0,42 -10…+55  

Режими 

передач

і V.34, 

V.32bis, 

V.32, 

V.29FC, 

V.23, 

V.22bis, 

V.22, 

Bell212

A 

V.21, 

Bell 103 

 Оновлення внутрішнього програмного забезпечення 
(локально або дистанційно); 

 Динамічний вибір інтерфейсу лічильника з 
використанням паролю або адреси пристрою із 

встановленим з ‘єднанням; 

 Запис власної конфігурації для кожного інтерфейсу; 

 Функція часового інтервалу (автоматична відповідь на 
дзвінок у рамках завданого періоду часу); 

 Установка часового інтервалу при активації 
сигнального контакту; 

 Кварцевий годинник реального часу (RTC) з 

автоматичним переходом на літній/зимовий час; 

 При активації сигнального контакту, SMS 

повідомлення можуть бути надіслані адресатам (зміст 

повідомлень, номер адресату та номер сервісного 

центру можна змінювати за допомогою програмного 

забезпечення або віддаленого параметрування). 

http://www.emh.com.ua/
http://www.emh.com.ua/
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Elster 

Metronica 
RTU-325  6 до 25 ВА  9,0 0…+70 

Альфа; 

ЕвроАль

фа 1.0 

(А1300) 

та 1.1 

(А1600);

Альфа 

Плюс та 

Альфа 

А2; A3 

Альфа 

А1800; 

Альфа 

А1200; 

Альфа 

А1700; 

Альфа 

All40; 

СЭТ4ТМ

02/.01; 

СЭТ4ТМ.

03; 

SL7000 

(version 

3.5/4.0+);

ZMD/ZF

D; 

Меркури

й 230; 

СС-301; 

ION 8500; 

ION 7350; 

EPOS; 

Гамма 3 

 

 Ведення архівів витрат електроенергії за різні періоди 
часу, архіви профілів, підінтервалів, параметрів 

мережі, авточитань; 

 Підтримка єдиного системного часу; 

 УСПД здійснює самодіагностування та фіксує всі 
випадки  несправності в журналі подій (в 

енергонезалежній пам`яті); 

 Для захисту виміряних даних та параметрів УСПД від 
несанкціонованих змін передбачений механічний та 

програмний захист; 

 Усе дані та параметри зберігаються у 
енергонезалежній пам`яті; 

 Передбачено самостійний старт УСПД після 
поновлення живлення (Back- up); 

 Забезпечує збір параметрів електромережі від 
цифрових інтерфейсів лічильників; 

 Забезпечує збір під інтервалів потужності від 
цифрових інтерфейсів лічильників; 

 Забезпечує можливість одночасного підключення до 
одного послідовного інтерфейсу RS-485 лічильників 

різних типів, що входять до списків: (Список 1:Альфа 

ЕвроАльфа 1.0 (А1300) та 1.1 (А1600); Альфа Плюс та 

Альфа А2 – Список 2; Альфа A3 та Альфа А1800 – 

Список 3; SL7000 ZMD/ZFD – Список 4; Альфа 

А1700; Альфа А1140; 

 Забезпечує  автоматичний контроль достовірності 
інформації, що передається по каналу зв'язку з 

лічильником; 

 Забезпечує автоматичну перевірку дієздатності 
лічильників із самотестуванням та із записом у 

журнал подій УСПД. 
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НІК 
Інформація 

відсутня 
        

МЕРКУРІЙ 

ПЗПД 

«Мерку-

рій 250» 

 

   3,0 -40…+70   

 Підключення до 256 лічильників на канал; 

 До 2 каналів для віддаленого підключення; 

 Збирання, оброблення, накопичення, зберігання даних 
від лічильників електроенергії; 

 Агрегування даних 

 Фіксування максимальних потужностей; 

 Підтримка єдиного системного часу з метою 
забезпечення синхронних вимірювань та його 

корекція за GPS; 

 Передавання даних від ПЗПД до центру збору 
інформації; 

 Формування, накопичення та зберігання інформації, 
що потрапляє від ПЗПД, у центрах збору інформації; 

 Захист інформації від несанкціонованого втручання; 

 Контроль працездатності. 
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Адаптація національної системи енергетичного маркування та екодизайну 

електричних джерел світла до вимог міжнародного законодавства 

 

Анотація. В статті проведений аналіз європейського законодавства у сфері стандартів 

та маркування електричних джерел світла та проаналізовано рівень адаптації національної 

системи енергетичного маркування та екодизайну до вимог міжнародного законодавства, 

розглянуті стимули від впровадження системи енергетичного маркування електрообладнання 

в Україні, запропоновано перелік заходів, щодо вдосконалення законодавчої та нормативно-

правової бази України у сфері енергетичного маркування електричних джерел світла. 

Ключові слова: енергозбереження, енергетичне маркування, екодизайн, Директиви ЄС, 

Технічний Регламент. 

Адаптация национальной системы энергетической маркировки и экодизайна 

электрических источников света к требованиям международного законодательства 

 

Аннотация. В статье проведен анализ европейского законодательства в области 

стандартов и маркировки электрических источников света и проанализирован уровень 

адаптации национальной системы энергетической маркировки и экодизайна к требованиям 

международного законодательства, рассмотрены стимулы для внедрения системы 

энергетической маркировки электрооборудования в Украине, предложен перечень 

мероприятий по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы Украины 

в сфере  энергетической маркировки электрических источников света. 

 

Ключевые слова: энергосбережение, энергетическая маркировка, экодизайн, 

Директивы ЕС, Технический Регламент. 

 

Adaptation of the national energy labelling and ecological design of electric light 

sources required by international law 

 

Summary. In the article there was realized the analysis of European legislation on standards 

and labeling of the electric light sources and was analyzed the level of adaptation of the national 

energy labeling system and ecological design by international law. There was considered the 

incentives of the introduction energy labeling system of the electrical equipment in Ukraine, was 

proposed the list of actives about improvement legal and regulatory legal framework of Ukraine in 

the energy labeling electric light sources. 

 

Keywords: energy efficiency, energy labeling, ecological design, EU Directives, The 

Technical Regulations. 

 

 

 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

184 

 

 

 

Вступ 

 

Проблема енергозбереження стала однією з найактуальніших проблем на сучасному 

етапі розвитку енергетики багатьох країн. 

В даний час енергозбереження є одним з найважливіших показників цивілізованості 

будь-якого підприємства, організації та держави в цілому. У країнах Євросоюзу 

енергозберігаючі технології отримали широке розповсюдження. 

Вимоги до енергоефективності, її маркування та інформування споживача закріплені 

в Директивах, інших законодавчих актах ЄС та відображені у номенклатурі стандартів. 

Зниження споживання енергії в усіх сферах народного господарства залишається одним з 

найголовніших завдань і для нашої країни [1]. 

 

Енергетичне маркування: суть, призначення 

 

Для підвищення рівня енергоефективності та енергозбереження в ряді сегментів 

енергоспоживання використовуються спеціальні механізми, які одержали назви 

енергомаркувань (маркувань, етикеток, класів енергоспоживання, label, labeling). 

Суть маркування енергоефективності полягає в тому, що на основі аналізування та 

оцінювання енергоспоживання в групі продуктів кожному з них присвоюється певний індекс 

енергоефективності, що фіксується в технічній документації. Крім того, цей індекс 

наноситься на виріб у вигляді яскравої етикетки. 

Маркування енергоефективності, з одного боку, запобігає появі на ринку пристроїв, 

питоме енергоспоживання яких занадто велике, з іншого - стимулює виробництво нових 

видів продукції та послуг, що сприяють підвищенню енергоефективності економіки в цілому 

[2]. 

Стандарти енергоефективності та маркування (етикеток) представляють собою набір 

процедур і положень, що визначають мінімальні вимоги до енергетичних характеристик 

промислових товарів і забезпечення їх маркуваннями із зазначенням таких енергетичних 

характеристик. 

 

Система енергетичного маркування: застосування етикетки при регулюванні 

енергоефективності 

 

Згідно з Директивою Комісії 98/11/ЕС від 28.01.1998 про запровадження Директиви 

Ради 92/75/ЕЕС стосовно маркування енергоспоживання на побутових лампах [3] система 

енергетичного маркування включає в себе 7 класів від А (найбільш енергоефективні 

прилади) до G (найменш енергоефективні). До кожного приладу для інформування 

споживачів додається етикетка енергетичної ефективності, в якій вказаний клас 

енергоефективності конкретного приладу. Енергетичне маркування стало неоціненним 

джерелом інформації для покупців, які стали віддавати перевагу приладам, що економлять 

енергію. У свою чергу виробники побутової техніки вищих класів енергоефективності 

отримують в Євросоюзі значні преференції - їхня продукція має суттєві конкурентні 

переваги. Як наслідок, неухильно росте число моделей і частка продаваної техніки вищих 

класів енергоефективності. 

Вид енергетичної етикетки для ламп зображений на рисунку 1. 
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Рисунок 1 – Вид енергетичної етикетки для електричних джерел світла 

 

Аналіз європейського законодавства у сфері стандартів та маркування джерел 

світла 

 

Енергетичне маркування побутових ламп передбачене постановою 98/11/EC 

відповідно до Рамкової директиви EC з енергетичної маркування 92/75/EC і відноситься до 

всіх побутових електричних ламп, живлення на які подається безпосередньо від мережі 

(лампи розжарювання і вбудовані компактні люмінесцентні лампи), і до побутових 

люмінесцентних ламп (у тому числі лінійні і невбудовані компактні люмінесцентні лампи), 

навіть коли вони не призначені для застосування в побуті. Виняток становлять [3]: 

a) лампи зі світловим потоком понад 6500 лм, 

b) лампи із потужністю менше 4 Вт, 

c) дзеркальні лампи, 

d) лампи, що живляться, головним чином, від інших джерел живлення, наприклад, від 

батарейок, 

e) лампи, спочатку не призначені для випускання світла у видимому діапазоні, 

f) лампи у виробах, основним призначенням яких не є освітлення. 

На маркуванні необхідно приводити наступну інформацію [3]: 

I. Клас енергоефективності лампи 

II. Світловий потік лампи в лм 

III. Споживана потужність (у ватах) лампи 

IV. Середній номінальний термін служби лампи в годинах. 

 

В даний час, відповідно до європейської Директиви про енергоспоживаючі прилади 
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2005/32/EC, вводять мінімальні стандарти енергоефективності (MEPS) для освітлювальних 

пристроїв і охоплюють: 

1. Ненаправлені побутові освітлювальні прилади відповідно до Регламенту 

Єврокомісії № 244/2009, 

2. Освітлювальні пристрої комерційного сектора (офісне та вуличне освітлювальне 

обладнання) відповідно до Регламенту Єврокомісії № 245/2009. 

Законодавство у сфері спрямованих освітлювальних пристроїв (побутових і 

комерційних) розробляється відповідно до постанов Директиви про енергоспоживаючі 

прилади 2005/32/EC [4]. 

Вимоги Регламенту № 244/2009 для ненапрямлених побутових освітлювальних 

приладів поділяються на три окремих категорії: 

1. Мінімальні стандарти світлової віддачі для ламп, що реалізуються на ринку: 

величини світлової віддачі виражаються у вигляді максимальної номінальної потужності 

(Pmax) для заданого номінального світлового потоку (Φ) відповідно до класів енергетичної 

ефективності для ламп, передбаченими законодавством ЄС з енергетичного маркування. 

2. Вимоги до функціональних характеристик: для всіх ламп, крім світлодіодних, 

наводяться термін служби, стабільність світлового потоку, цикли включення, час включення, 

час розігріву, частота відмов і коефіцієнт потужності. Для компактних люмінесцентних ламп 

наводяться додаткові вимоги по УФ випромінювання, коефіцієнт безвідмовної роботи ламп і 

світловіддача. 

3. Вимоги до інформації про пристрій: визначають мінімальну інформацію для 

споживачів, яка повинна бути відображена на упаковці виробу і знаходитися у відкритому 

доступі інтернет-сайтах. В даному випадку законодавство носить недирективний характер, 

тобто виробникам дозволено доносити необхідну інформацію в своєму власному стилі. 

Регламент також поширюється на процедури контролю, стандарти випробувань та 

контрольні показники. 

У Регламенті встановлено, що технологією з найкращими експлуатаційними 

показниками на ринку є КЛЛ з наступними характеристиками [5]: 

1. Світлова віддача лампи - 69 лм / Вт, 

2. Вимоги до функціональних характеристик - відповідно до таблиці 1, 

3. Вміст ртуті - не більше 1,23 мг. 

Таблиця 1 Контрольні вимоги до функціональних характеристик 

Функціональні характеристики Вимоги 

Номінальний термін служби лампи 20000 годин 

Стабільність світлового потоку 90% при номінальному терміні служби 

лампи 

Число циклів включення 1000000 

Час включення <0,1 секунди 

Час розігріву лампи до 80% від 

номінального світлового потоку 

15 з або 4 с для спеціальних комбінованих 

КЛЛ / галогенних ламп 

Коефіцієнт потужності лампи 0,95 

 

Регламент Єврокомісії № 245/2009 для освітлювальних приладів комерційного сектора 

відноситься до люмінесцентних ламп без вбудованого пускорегулюючого апарату (ПРА), 

розрядним лампам високої інтенсивності (HID) і до ПРА та освітлювальних пристроїв, від 

яких можуть працювати такі лампи, навіть якщо вони вбудовані в інші енергоспоживаючі 

пристрої. Виняток становлять джерела небілого світла (крім натрієвих ламп високого тиску), 
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лампи спрямованого світла і деякі спеціальні лампи. 

У Регламенті поліпшені показники енергоефективності та робочі параметри ламп, ПРА 

і освітлювальних пристроїв для комерційного сектора, а також розширено обсяг інформації, 

що надається разом з цими виробами, що полегшить прийняття рішень про купівлю на 

підставі більш докладної інформації [6]. 

Прийнята в 2005 році Директива ЄС 2005/32, встановила вимоги, що стосуються 

екологічної конструкції енергоспоживаючої продукції. Відповідно до неї виробники такої 

продукції зобов'язані вживати заходів для зменшення споживання енергії та інших 

негативних впливів на навколишнє середовище на всіх стадіях життєвого циклу продукції 

(рисунок 2). Цей підхід отримав назву «екодизайн». 

 
Рисунок 2 – Аналіз життєвого циклу продукції 

Для кожного етапу життєвого циклу продукції (визначення сировини і матеріалу, 

проектування, виробництво, упаковка, транспортування, реалізація, встановлення, 

використання, обслуговування, утилізація) екологічні аспекти повинні бути оцінені за 

такими параметрами, встановленими Директивою: 

- Очікувана витрата сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів; 

- Очікувані викиди в атмосферу, воду або грунт; 

- Забруднення через фізичні фактори середовища, такі як шум, вібрація, 

випромінювання, електромагнітні поля; 

- Можливість для повторного використання, рециркуляції та утилізації матеріалів та 

енергії. 

При цьому існуючі вимоги до маркування продукції етикеткою енергетичної 

ефективності, а також добровільне нанесення екологічної етикетки, має продовжувати 

застосовуватися поряд з вимогами, встановленими Регламентами по екодизайну [7]. 

 

5. Нормативна база забезпечення вимог національного законодавства до 

енергетичного маркування електричних джерел світла 

 

Забезпечення функціонування системи енергетичного маркування електрообладнання 

побутового призначення, згідно з Указом Президента України від 13.04.11 № 462/2011 «Про 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України», покладено на 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Одним із основних 

напрямів роботи Держенергоефективності є розроблення технічних регламентів у сфері 
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енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення та 

енергоефективності.  

Відповідальність за застосування Технічного регламенту та контроль за дотриманням 

його вимог покладено на Національне агентство з питань забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів, згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів 

України № 5 від 06.01.2010 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного 

маркування електрообладнання побутового призначення». Відповідальними за виконання 

Плану заходів із застосування Технічного регламенту також визначено Міністерство 

промислової політики України (зараз - Державне агентство України з управління 

державними корпоративними правами та майном) та Держспоживстандарт України (зараз - 

Державна служба технічного регулювання України).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 573 від 01.06.2011 «Про 

затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності» 

органом ринкового нагляду за виконанням постанови Кабінету Міністрів України № 5 від 

06.01.2010 «Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування 

електрообладнання побутового призначення» є Держспоживінспекція. 

Адаптація законодавства в сфері технічного регулювання здійснюється шляхом 

впровадження технічних регламентів на основі відповідних директив ЄС. 

План заходів щодо виконання у 2008 році Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу було затверджено згідно з 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 червня  2008 р. № 821-р. Цим Планом 

передбачалося розроблення Технічного регламенту щодо етикетування ламп побутового 

використання стосовно ефективності споживання електроенергії, який мав відповідати 

вимогам Директиви Європейської Комісії від 27 січня 1998 р. № 98/11/ЄС про споживання 

електроенергії побутовими електричними лампами [8]. 

Технічний регламент щодо енергетичного маркування ламп побутового призначення є 

гармонізованим з Директивою Комісії 98/11/ЄС від 27 січня 1998 року “Про імплементацію 

Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно маркування енергоспоживання на побутових лампах”. 

Технічний регламент поширюється на електричні лампи, що використовуються в 

побуті та безпосередньо живляться від електричної мережі, а саме: лампи розжарювання, 

лампи люмінесцентні двоцокольні, одноцокольні (ті, що працюють із зовнішнім баластом) та 

лампи з умонтованим пускорегулювальним пристроєм, навіть, якщо зазначені лампи 

призначені не тільки для побутового використання (наприклад, можуть використовуватись 

також і для промислового освітлення чи в електропобутових приладах - холодильниках, 

швейних машинах, ін.). 

Технічний Регламент установлює метод визначення класу енергоефективності 

побутових ламп та принцип їх класифікації на основі енергетичної ефективності, 

розподіляючи їх на 7 класів - від А до G, при цьому клас А має найвищу ефективність. 

Технічний Регламент поширюється на такі лампи: 

 розжарювання побутового призначення, у тому числі галогенові; 

 компактні люмінесцентні з умонтованим пускорегулюючим пристроєм; 

 люмінесцентні (дво- та одноцокольні), робочий діапазон випромінення яких 

знаходиться є у видимій частині спектру 400—800 нм. 

Технічний Регламент не поширюється на лампи: 

 зі світловим потоком понад 6500 лм; 

 потужністю менше 4 Вт; 

 із живленням від акумулятора. 
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У супровід Технічному Регламенту розроблено національний стандарт [9], що 

встановлює умови випробувань і методи вимірювання енергетичної ефективності [10]. 

Методи вимірювання світлового потоку, потужності та тривалості горіння ламп, тобто 

величин, які є основними для Технічного Регламенту, визначено у відповідних 

гармонізованих стандартах на конкретні категорії ламп [11-14]. 

Згідно Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно 

ефективності споживання електроенергії до класу А належать такі лампи:  

1. люмінесцентні без умонтованого пускорегулювального пристрою (ті, що потребують 
баласту та/або іншого регулювального пристрою для їх підключення до мережі 

живлення), у яких 

0,15 Ф 0,0097ФP    

2. інші лампи, у яких 0,24 Ф 0,0103ФP   , 

де Ф - світловий потік лампи, лм; 

Р - споживана потужність лампи, Вт. 

Якщо лампу не можна віднести до класу А, то базова потужність (РБ ) обчислюється за 

такими формулами:  

Б 0,88 Ф 0,049ФР   , коли Ф>34 лм ; 

Б 0,2ФР  , коли Ф 34 лм , 

де; Ф - світловий потік лампи, лм.  

Індекс ефективності споживання електроенергії (Е ) у такому разі встановлюється: 

1

Б

,
P

E
Р

  

де Р - споживана потужність лампи, Вт;  

БР  - базова потужність лампи, Вт. 

Клас ефективності споживання електроенергії залежно від індексу ефективності 

споживання ( 1E  ) встановлюється згідно таблиці 2. 

Таблица 2 Маркування освітлювальних приладів по класам енергоефективності [9] 

Клас енергоефективності Індекс енергоефективності 1E  

B 1E  < 60% 

C 60% ≤ 1E  <80% 

D 80% ≤ 1E  <95% 

E 95% ≤ 1E  <110% 

F 110% ≤ 1E  <130% 

G 1E  ≥ 130% 

В Україні на сьогодні вже затверджено гармонізовані стандарти [9-12],  які 

визначають вимоги до робочих характеристик конкретних категорій ламп. Перші три з цих 

стандартів ідентичні міжнародним, а четвертий – модифікований стосовно відповідного 

міжнародного стандарту. Іде активний процес їхньої актуалізації щодо нових версій 

міжнародних стандартів. 

 

6. Екодизайн в Україні. Перспективи розвитку. 
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У зв’язку з проведенням реформування системи центральних органів виконавчої 

влади України на даний момент здійснюється перерозподіл їх функціональних обов’язків у 

сфері екодизайну електричних джерел світла. 

Висновки. Впровадження системи енергетичного маркування електричних джерел 

світла в Україні на рівні держави надає наступні можливості: 

- суттєво розширити торговельні відносини з державами – членами ЄС; 

- впровадити інновації ; 

- підвищити конкурентоспроможність країни на міжнародному рівні. 

На рівні виробника (постачальника) товарів: 

- зменшити витрати, пов’язані із доступом товарів на ринок (реформування 

процедур регулювання дасть змогу уникнути суттєвих фінансових, часових, 

виробничих ризиків і спростить доступ товарів на ринок); 

- посилити відповідальність за виготовлення/продаж товарів, що не відповідають 

вимогам у сфері енергетичного маркування електрообладнання. 

На рівні кінцевого споживача товарів: 

- знизити споживання електроенергії електрообладнанням кінцевого споживача; 

- знизиться ризик придбання електрообладнання з низьким рівнем 

енергоефективності; 

- зменшення цін на електрообладнання через зменшення витрат виробників 

(постачальників) на його вироблення (постачання). 

Для ефективної адаптації національної системи енергетичного маркування 

електричних джерел світла на рівні держави необхідно передусім визначити перелік органів 

з енергетичного маркування та сфери їхньої відповідальності. У кожному органі необхідно 

визначити керівників структурних підрозділів, відповідальних за окремі групи продукції 

(згідно з директивами Нового підходу чи технічними регламентами), механізми їхньої 

співпраці та координації. Визначити необхідну кількість штату працівників, зважаючи на 

характеристики ринку (виробників, імпортерів, уповноважених представників, 

дистрибуторів), для різних груп продукції та кількості типів продукції у відповідній групі. 

Забезпечити належний штат інспекторів, розробити їхні посадові інструкції та передбачити 

регулярне навчання. 
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Особливості використання пакету програм PowerFactory 14.1 у навчальному процесі 

 

У роботі розглянуто програмний комплекс PowerFactory 14.1, його основні функції, 

області застосування, проаналізовано можливість спільної роботи с іншим програмним 

забезпеченням. 

 

В работе рассмотрен программный комплекс PowerFactory 14.1, его основные 

функции, области применения, проанализирована возможность совместной работы с 

другим программным обеспечением. 

 

In this paper the software package PowerFactory 14.1 is reviewed, its basic functions, 

features, applications, collaboration with other software are described. 

 

Вступ 

Програмний комплекс PowerFactory, розроблений компанією DIgSILENT, є 

інструментом для аналізу передавальних, розподільчих та промислових електричних систем. 

Він призначений для аналізу електричних систем та систем управління, а також для 

виконання основних завдань планування та оптимізації режимів. 

Назва DIgSILENT означає «Цифрова програма моделювання та розрахунку 

електричних мереж». Точність та достовірність результатів, отриманих за допомогою цього 

програмного забезпечення, було підтверджено безліччю впроваджень, виконаних 

організаціями, які займаються плануванням та експлуатацією електроенергетичних систем. 

Для задоволення сучасних вимог аналізу електричних систем, програмний комплекс 

DIgSILENT PowerFactory розроблено як інтегрований інженерний інструмент, котрий 

забезпечує простий доступ до усіх доступних функцій, замість набору різних програмних 

модулів. 

Концепції 

Концепції, закладені при створенні цього програмного забезпечення, роблять його 

найбільш гнучким та надійним інструментом комп'ютерного моделювання і аналізу 

електричних систем та мереж. 

Функціонально інтегрований програмний комплекс, являє собою єдиний модуль, 

повністю сумісний з операційними системами Windows 95/98/2000/XP/7. Цей підхід дозволяє 

PowerFactory уникнути рутинних процедур перенесення даних між різними програмами, які 

виконують різнотипні розрахунки, наприклад, розрахунок потокорозподілу потужності, 

струмів короткого замикання тощо. 

PowerFactory є вертикально інтегрованим програмним комплексом, що дозволяє 

використовувати єдиний програмний "двигун" та інтерфейс PowerFactory для різних додатків 

і сегментів ринку: генерація, передача, розподіл електроенергії, споживання. 

Інтегрована база даних позбавляє користувача від турбот з організації та підтримки 

структур файлів і каталогів. Використання концепції єдиної інтегрованої бази даних означає 
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те, що всі дані програми (графіка, параметри, результати, умови виконання, опції 

розрахунків, повідомлення тощо) зберігаються в одній базі даних. Додатково передбачено 

механізми перевірки цілісності бази, резервного копіювання та відновлення, а також 

багатокористувальницькі режими доступу до даних, котрі зберігаються на сервері. 

Концепція управління проектами дозволяє користувачеві легко переходити від аналізу 

одного варіанта розробки системи до іншого, порівнювати варіанти, що в підсумку підвищує 

продуктивність роботи та допомагає уникнути помилок, пов'язаних з дублюванням 

інформації. 

Різні режими роботи 

Програмний комплекс працює в повністю графічному віконному середовищі, 

реалізуючи найбільш сучасний та інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс користувача. 

Передбачені окремі вікна для відображення результатів розрахунку, однолінійних схем 

мережі, детальних схем з'єднання підстанцій, таблиць вихідних даних тощо. 

В інтерактивному режимі, користувач може працювати з системою, за допомогою 

командного рядка. Цей режим дозволяє також створювати користувальницькі послідовності 

команд, процедури та зберігати їх у спеціальних файлах. Таким чином, за допомогою простої 

вбудованої мови програмування (DPL) реалізується пакетний режим роботи системи. 

Останнє, особливо необхідно при вирішенні складних завдань, що вимагають розрахунків 

безлічі режимів та їх автоматизованого аналізу. 

Фоновий режим роботи дозволяє програмі працювати в багатозадачному середовищі. 

Цей режим необхідний при спільній роботі PowerFactory з іншими системами. 

Потужний графічний редактор підтримує велику кількість графічних функцій, таких 

як багатошаровість, автоматична генерація типових схем підстанцій, умовно залежне 

забарвлення елементів, масштабування, візуальна ідентифікація тощо. 

Система документування проектів автоматично формує звіти, заповнюючи готові 

шаблони результатами розрахунків. Існує можливість побудови власних шаблонів звітів. Всі 

дані можуть бути імпортовані або експортовані в інші формати зберігання. Табличні дані 

можуть бути конвертовані в формат MS Excel або Access, а обмін графічними даними з 

іншими додатками може бути здійснено через BMP або WMF формати. 

Функції PowerFactory 

PowerFactory включає постійно зростаючий перелік підтримуваних функцій для 

вирішення прикладних завдань: 

1. Розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів, струмів короткого 

замикання для одно-, дво- та трифазних мереж змінного та постійного струму. 

2. Моделювання станційних, групових та первинних регуляторів, автоматичного 

регулювання частоти, активної потужності, зокрема для завдання розподілу небалансу 

активної потужності між станціями та аналізу післяаварійних усталених режимів при 

розрахунку навантаження для блоків. 

3. Аналіз режимів напруг та планування резервів реактивної потужності за 

допомогою методів PU- та QU-кривих, UQ - чутливості та модального аналізу Якобіана. 

4. Оптимізація (лінійна та нелінійна) режимів енергосистем з безліччю обмежень, 

включаючи перетікання по перетинах, межі регулювання реактивної потужності 

станційними регуляторами, активної - регуляторами АРЧМ тощо. 

5. Аналіз низьковольтних та оптимізація розподільчих мереж. 
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6. Моделювання електромагнітних та електромеханічних перехідних процесів, 

розрахунки статичної і динамічної стійкості. 

7. Створення користувальницьких моделей регуляторів, наприклад АРВ та 

ідентифікація їх параметрів за даними натуральних випробувань. 

8. Розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової 

електроніки, FACTS. 

9. Моделювання та аналіз обважнених та аварійних режимів, N-1, Nm. 

10. Різні інтерфейси, інтеграції з системами WAMS, SCADA, ГІС, БД. 
11. Розрахунок та аналіз надійності, гармонійний аналіз. 
12. Сумісність з іншими програмними продуктами . NETCAL, NEPS, PSS / E, PSS / U, 

Adept, NEPLAN і DVG. 

13. Багатокористувацький режим роботи. 
 

Інтерфейс користувача 
У головному вікні програми можна виділити графічне вікно, в якому креслиться схема 

електричної мережі, та вікно результатів, де виводяться результати розрахунків та службові 

повідомлення. 

На рис.1 зображено вигляд головного вікна програми. 

 

 

Рисунок1 - Головне вікно програми 

 

Всі дані об'єктів (генератор, трансформатор, ЛЕП тощо) мають ієрархічну структуру і 

впорядковані в папках з метою покращення навігації. Для перегляду даних та їх організації 

використовується менеджер даних (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Менеджер даних 

 

Таким чином, доступ до даних об'єкту може бути здійснено в діалоговому вікні, яке 

можна відкрити подвійним натисканням мишки на об'єкті, дані якого необхідно редагувати, 

або в Менеджері даних. 

 

 

Рисунок 3 - Робочий простір PowerFactory 
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Робочий простір PowerFactory показано на рис. 3, де умовно можна виділити наступні 

елементи:  

1. Вікно графічного редактора, в якому зображуються однолінійні схеми, блок-схеми 

та графічні залежності для поточного проекту. У вікні графічного редактора можна 

коригувати параметри енергосистеми, що досліджується, шляхом розміщення її елементів у 

вікні графічного редактора та з'єднання їх між собою; 

2. Менеджер даних є інтерфейсом з базою даних. На лівій панелі показано 

символічне ієрархічне зображення бази даних. На правій панелі знаходиться браузер даних, в 

якому відображається зміст обраної папки; 

3. При натисканні на об'єкті правою кнопкою мишки з'являється контекстно-залежне 

меню; 

4. При подвійному натисканні на об'єкті з'являється діалогове вікно, в якому 

визначаються параметри об'єкта.  

5. Внизу вікна PowerFactory знаходиться вікно результатів з власною панеллю 

інструментів. 

 

Програмування 

Типові програмні функції: 

1. Розрахунок втрат електроенергії. 

2. Аналіз пропускної здатності. 

3. Автоматична координація захистів. 

4. Моделювання. 

5. Протиаварійна автоматика. 

6. Програмований імпорт-експорт даних. 

 

Досвід використання 

Програмний комплекс PowerFactory вже більше 30 років використовується 

енергетиками більш ніж в 110 країнах світу, для вирішення всього спектру завдань 

планування та управління режимами електричних мереж і систем. 

Оператори національних енергосистем: National Grid (Великобританія), Terna (Італія), 

Tennet (Нідерланди), Western Power (Австралія), EnBW (Німеччина), та багато інших 

використовують PowerFactory для моделювання динаміки, оцінювання пропускної здатності 

перетинів, аналізу надійності та  можливих аварій в енергосистемах. 

У 2008 році НЕК «Укренерго» придбало даний програмний комплекс. Створено 

статичну та динамічну моделі енергосистеми Україні 220-750 кВ. Було реалізовано 

можливість подання мереж 110 кВ як з використанням еквівалентних ланцюгів (традиційний 

підхід), так і з використанням детальної схеми мережі обленерго. Традиційний підхід 

необхідний для аналізу режимів в основній мережі 220-750 кВ, коли мережа 110 кВ виконує 

лише додаткову функцію. 

У 2011 році 25 ліцензій програмного забезпечення придбано Інститутом 

енергоменеджменту КПІ. На даний момент йде процес інтеграції програмного забезпечення в 

навчальний процес, створюються методичні посібники для виконання лабораторних робіт. 

Висновки 

1. Сфера застосування програмного комплексу PowerFactory: 

- розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів; 
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- розрахунок струмів короткого замикання для 1,2,3-фазних мереж змінного та 

постійного струмів; 

- моделювання станційних, групових та первинних регуляторів; 

- автоматичне регулювання частоти, активної потужності; 

- аналіз низьковольтних та оптимізація розподільних мереж;  

- моделювання електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів; 

- розрахунки статичної та динамічної стійкості. 

2. У навчальному процесі PowerFactory може замінити собою велику кількість 

різних «простих» програм, що підвищить ефективність роботи. 

3. Програма може стати помічником у вирішенні значного спектру завдань 

планування та керування режимами електричних мереж, а також для навчання 

молодих спеціалістів в електроенергетичній галузі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ТА ЕМС РОБОТИ ЛОКАЛЬНИХ СИСТЕМ З 

РОЗОСЕРЕДЖЕНОЮ ГЕНЕРАЦІЄЮ 

Аннотація 

Оценки устойчивости работы ОЭС Украины и локальных электроэнергетических систем. 

Проведен расчет запаса устойчивости локальной электроэнергетической системы с 

гибридным фильтром. Определены величины искажений, которые вносит в сеть само 

устройство и оценить величину запаса устойчивости данной системы. 

Ключевые слова: ОЭС Украины, локальные системы, устойчивость 

 

Annotation 

The methods of estimation of stability of the IPS of Ukraine and local electricity systems are 

described. The calculation of the stability of local  electricity supply system with hybrid filter was 

made. Formulas were used for determining the value of distortions, made the network and the  

device itself and to assess the magnitude of stability reserve of the system. 

Key words: IPS of Ukraine, the local system stability 

 

Зі зростанням кількості приладів керування та нелінійних електричних апаратів, 

проблема за-безпечення електромагнітної сумісності в сучасних системах 

електропостачання дедалі стає більш актуальною. В будь - якій точці простору ми 

зустрічаємо різноманітні електромагнітні явища природного та штучного походження. 

Сукупність електромагнітних явищ, які відбуваються в даному місці, визначаються як 

електромагнітне оточення(ЕМО). 

Розташовуючи обладнання (або систему) в певну ЕМО, ми маємо забезпечити надійну 

роботу цього обладнання і не завадити надійні роботі іншого обладнання, тобто 

забезпечити електромагнітну сумісність(ЕМС). 

Для аналізу та оцінки рівня ЕМС у локальних електроенергетичних системах (ЕЕС) 

пропонується використовувати показники стійкості системи та декомпозицію реактивної 

потужності Фризе ( )фQ . 

Особливістю функціонування ЕЕС з джерелами розосередженої генерації є 

різнорідність режимів роботи генеруючого обладнання та наявність пристроїв силової 

електроніки (СЕ), які як вносять спотворення сигналів, так і забезпечують корекцію режимів 

роботи мережі. Забезпечення стійкої та надійної роботи виділених систем є важливою 

задачею, яка потребує свого вирішення. 

Особливістю локальних ЕЕС є те, що вони поєднують властивості великих 

енергетичних та малих електротехнічних систем з застосуванням пристроїв СЕ та 

мікропроцесорних систем керування, в реальному часі. У виділених системах значною є 

частка джерел обмеженої потужності, нетрадиційних відновлюваних джерел енергії та 

джерел, що працюють на органічному паливі.  

Через складність явищ та процесів, що відбуваються у великих електроенергетичних 

системах, «фізичне» поняття стійкість для зручності моделювання традиційно розкладають 

на складові. В країнах колишнього СРСР була досить поширена математична декомпозиція 
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стійкості на поняття «стійкість паралельної роботи енергосистем» та «стійкість 

навантаження» [1]. У той же час, в країнах Європейського енергетичного об'єднання ви-

користовується дещо інша класифікація цього явища: «стійкість за кутом» та «стійкість за 

напругою» [1,3-5]. Використання підходу до оцінки стійкості системи за напругою дозволяє 

більш чітко розділити загальне поняття на окремі математичні складові.  

Вимоги до стійкості енергосистем можуть забезпечуватись за рахунок: посилення 

електричної мережі; зменшення часу відключення КЗ шляхом удосконалення та оптимізації 

настроювання пристроїв АПВ; використання автоматичного захисту підстанцій (АЗПС); 

зміни режимів роботи енергосистем. 

Значення показників стійкості для електроенергетичних систем нормуються згідно [2] 

для різних груп збурень у високовольтних мережах ОЕС України напругою 110-750 кВ. В 

таких системах оцінювання рівня безпеки режимів енергосистем, може проводитися на 

основі підходу [1], який передбачає створення проблемно-орієнтованої системи моніторингу 

режимів ОЕС України. 

Зазначимо, що при аналізі техніко-економічних характеристик поняття стійкості 

розглядається як властивість системи поглинати зовнішні збурення, а саме зберігати стан 

рівноваги або незначно відхилятися від нього під дією цих збурень. 

У радіоелектронних системах та електротехнічних системах з пристроями СЕ невеликої 

потужності поняття стійкості означає спроможність системи протидіяти малим збуренням, 

дія яких направлена на виведення її зі стану рівноваги та можливість системи повернутися до 

цього стану. Для оцінки стійкості таких систем використовуються алгебраїчні та частотні 

критерії стійкості ( критерії стійкості по Ляпунову, критерії Найквіста та Михайлова), що 

дозволяють визначати стійкість даних систем без вирішення складних характеристичних 

рівнянь. 

Практично в ЕЕС оцінка стійкості може полягати у визначенні запасу стійкості або ж 

ступеня стійкості системи у відповідності до режимів та процесів.  

Згідно з вищевикладеним поняття статичної стійкості – це спроможність системи 

повертатися до початкового стану після припинення дії малих збурень, які вивели її з цього 

стану. За умовами статичної стійкості енергосистем нормують мінімальні коефіцієнти запасу 

з активної потужності в перетинах і мінімальні коефіцієнти запасу з напруги у вузлах 

навантаження [2]. Крім того, встановлюють групи збурень, за яких повинні забезпечуватись 

як динамічна стійкість, так і нормативні запаси статичної стійкості в післяаварійних 

режимах, а в допустимій області режимів має забезпечуватись відсутність саморозхитування 

системи.  

При оцінці стійкості у виділених системах важливими показниками є керованість та 

спостережуваність режимів, як обладнання так і системи в цілому. Розрізняють такі сторони 

аналізу стійкості, як термічна стійкість ліній, стійкість щодо відпрацювання сигналів 

регулювання, стійкість на основі оцінки обмінних процесів, стійкість щодо зміни параметрів 

генераторів та стійкість відносно пропускної спроможності ліній електропередачі. Важливим 

критерієм забезпечення керованості процесів в локальних ЕЕС є стійкість по відпрацюванню 

сигналів регулювання від гібридного фільтру (ГФ). Для забезпечення даної складової 

стійкості в локальних ЕЕС виконується оцінка величин збурень, що вносять в систему окремі 

споживачі, та спроможність ГФ, який складається з активного АФ та пасивного ПФ фільтрів, 

компенсувати величини цих збурень. Така оцінка важлива з точки зору підвищення рівня 

стійкості та надійності роботи локальної системи шляхом заміни обладнання на більш 

ефективне у вузлах порушення стійкості роботи локальних ЕЕС. 

ПФ є частотно-залежними, вони дозволяють змінювати гармонійний склад 
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несинусоїдальних струмів і напруг. Проте їм властиві два основні недоліки: обмежені 

функціональні можливості та некерованість. Використання АФ дає можливість керування 

параметрами ГФ, що, в свою чергу, забезпечує керованість процесів в локальних ЕЕС. Задача 

оцінки стійкості в локальних ЕЕС з ГФ зводиться до визначення запасу стійкості у виділених 

системах, тобто спроможності ГФ скомпенсувати реактивні складові при їх зміні в заданому 

діапазоні. 

Розглянемо систему, в якій здійснюється компенсація реактивної складової струму 

генератора. Струм, який генерує ГФ, – ( )ГФi t , складається зі струму, що генерується ПФ, – 

,
( )

P ПФ
i t  та струму, що генерується АФ, – , ( )P АФi t : , ,( ) ( ) ( )ГФ P ПФ P АФi t i t i t  . В ідеальному 

випадку гібридний фільтр повністю компенсує обидві складові.  У реальних умовах частка 

струму, яка буде скомпенсована ПФ, – , ( )P ПФi t  . Має місце рівність , ,( ) ( )P ПФ P ПФi t i t  . У 

залежності від схемотехнічної реалізації ПФ нев`язка 
, ,( ) ( )P ПФ P ПФi t i t     характеризує 

відмінність  струмів як за амплітудами  ( )Ai t , так і за початковими фазами  ( )i t 
, 

обумовлену появою «нескомпенсованої» складової струму , , ,( ) ( ) ( )P ПФ P ПФ P ПФi t i t i t   , яку 

ПФ не може скомпенсувати.  

Досвід використання нормативних документів показав доцільність їхнього доповнення 

додатковими характеристиками та показниками, які дозволяють характеризувати процеси в 

системах постійного струму при наявності спотворюючи вищих гармонік струму. Окремо 

необхідно виділити складові втрат активної потужності від різних факторів неякісності 

електромагнітних процесів(складові 
ф

Q ) 

Застосувавши декомпозиції 
ф

Q у загальному випадку має вигляд:[4] 

 2 2

(1)2 2 2

2
2

( ) ( )20
0 2
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2
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2
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При розгляді реальних систем ця формула (1) перетворюється, та можна наводити 

припущення що значно спростять вираз. Ці спрощення наведені в таблиці 1 Таблиця 1  

Спрощенні рівняння для визначення величини 
2

фQ  
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Далі буде наведено розрахунок реактивної потужності формулами 2.1 та 2.3 для такої 

системи: 

{Г} - {П} - {Н}. 

Розраховуємо перетоки реактивної потужності в перерізі {П} - {Н}. 

Форму напруги можна описати рівнянням: 
0 1 1( ) sin( )uu t U U t    ,де: 

0U  - постійна складова напруги, 

1U  - напруга першої вищої гармонічної складової 

Форма струму описується: 

0 1 1 3 3( ) sin( ) sin(3 )i ii t I I t I t         0I  - постійна складова струму; 

1 3,I I  - струми спотворення. 

1I  змінюється від 2А до 20А з кроком 1А; 

0I  змінюється від 400А до 500А з кроком 100А. 

 Результат розрахунків приведено на малю-нку 2 

Мал.2 залежність фQ  від 1I  

№ Математичний опис системи Допущення 
Величина 

2

фQ  після 

спрощення 

1.1 
0 1 1

0 1 1

( ) sin( )

( ) sin( )

u

i

u t U U t

i t I I t

 

 

  

  
 

1
0U   

2 2

0 1

2

U I
 

1.2 0 0
0 0I P  

 

2 2 2

1 0 1
( )

2

I U U
 

2.1 

0 1 1

0 1 1 3 3

( ) sin( )

( ) sin( ) sin(3 )

u

i i

u t U U t

i t I I t I t

 

   

  

    
 

1
0P   

2 2

2 2 2 20 1

0 1 1 3 0 1
( )

2

U U
I U I I P P
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P I I   
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0 0I P  

 

 
 

2 2
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Формули 2.1 та 2.3 відрізняються на складову 2 2

0 1 0 1
I U P P . Ця складова виявляє вплив 

зв’язку між параметрами постійного струму та вищих гармонійних складових.Отже, цей 

підхід дозволяє точніше визначити фQ . 

Як можна бачити з малюнка, функція фQ , при врахуванні 0I - нелінійна. Знайдемо 

екстремуми цих функцій: 
2

2

0 1 1 0

0

2 0
фdQ

I U PU
dI

                 (6) 

 
2

2 2 2

1 0 1 1 3

1

1 0 1

2

cos 0

фdQ
U I U I I

dU

I P 

   

 

             (7) 

 
2

2 2

0 1 3 0 1

0

0
фdQ

U I I I P
dU

                      (8) 

 
2

2 2

1 0 1 1 0 1

1

cos 0
фdQ

I U U U P
dI

                (9) 

Розв’язавши рівняння (9),отрамаємо значення струму 1I , при якому значення фQ буде 

міні-мальне без застосування коменсуючих пристроїв. 

Для заданої системи minфQ  при: 1 9,994I  А та 0 400I  А; 

1 12,492I  А та 0 500I  А. 

 Отже, наведений вище підхід дозволяє, розв’язавши оптимізаційну задачу, визначити 

оптимальні режими електропостачання з точки зору додаткових втрат. 
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Підвищення енергоефективності в системах з пристроями силової електроніки 

 

У роботі розглянуто вплив вищих гармонійних сигналів на режими роботи систем 

електропостачання, наведені умови їх виникнення і проаналізовано проблеми, що 

створюються ними. Наведено оцінку підходів до їх усунення, зокрема, в рамках 

нормативного забезпечення. 

 

В работе рассмотрено влияние высших гармонических сигналов на режимы работы 

систем электроснабжения, приведены условия их возникновения и проанализированы 

проблемы, создаваемые ими. Приведена оценка подходов к их устранению, в частности, в 

рамках нормативного обеспечения. 

 

In this paper we consider the influence of higher harmonic signals on the modes of power 

supply systems, are the conditions for their occurrence and analyzed the problems they create. In 

particular, the regulatory framework is presented to ensure evaluation of approaches to their solution. 

 

Вступ 

Прилади сучасної силової електроніки (СЕ), дозволяють керувати потоками 

електроенергії не лише з метою її перетворення з одного виду в інший, але й організовувати 

швидкодіючий захисту електричних ланцюгів, компенсувати реактивну потужності та ін. [2] 

Незважаючи на інтенсивне розширення функцій СЕ і сфер їх застосування основні науково-

технічні проблеми і завдання, що вирішуються в області застосування, пов'язані з питаннями 

перетворенням електроенергії. 

На сьогодні в технологічних процесах електроенергія використовується в різних 

формах: у вигляді змінного струму з частотою 50 Гц, у вигляді постійного струму, а також 

змінного струму підвищеної частоти або струмів спеціальної форми (наприклад, імпульсної 

та ін.). Ця відмінність в основному обумовлена різноманіттям і специфікою споживачів, а у 

ряді випадків (наприклад, в системах автономного електропостачання) і первинних джерел 

електроенергії. 

Різноманітність у видах споживаної електроенергії, що виробляється, викликає 

необхідність її перетворення. Основними видами перетворення електроенергії є: 

випрямлення, інвертування та перетворення частоти. Використання силових 

напівпровідникових приладів істотно вплинуло на розвиток СЕ. Вони стали основою для 

розробки високоефективних перетворювальних пристроїв усіх типів. В цих розробках були 

прийнято багато принципово нових схемотехнічних і конструктивних рішень. 

Застосування нової елементної бази дозволило принципово покращити такі важливі 

техніко-економічні показники, як ККД, питомі значення маси й об’єму, надійність, якість 

вихідних показників та ін. Визначилася тенденція використання електроенергії на 

підвищених частотах. 

На сьогоднішній день СЕ використовується майже у всіх сферах діяльності: в побуті, 

промисловості, на транспорті, в паливно-енергетичному комплексі тощо для ефективного 

енерго- і ресурсозберігаючого перетворення первинної електроенергії. Рівень розвитку 
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пристроїв СЕ (випрямлячів, перетворювачів напруги і частоти, активних фільтрів), діапазон 

їх застосування визначаються надійністю, ціною, керованістю, статичними і динамічними 

втратами, стійкістю до перевантажень тощо. [2] 

Але разом з тим широке використання сучасних пристроїв СЕ призводить до появи 

нових явищ, таких як генерація вищих гармонік та проблеми їх компенсації. 

Ще в кінці XX століття вплив гармонік на мережі мало приймався до уваги, так як він 

зазвичай був невеликий. Однак різке зростання застосування СЕ значно посилило дію цього 

явища. 

Усунення вищих гармонік ускладнюється тим фактом, що нерідко джерелом збурень є 

обладнання, життєво важливе для підприємства. 

 

Аналіз впливу вищих гармонік 

Спотворення сигналу напруги або струму означає, що система розподілу 

електроенергії знаходиться в збуреному стані і якість енергії не є оптимальною. 

«Гармонійна величина» або просто «гармоніка» - це одна з синусоїдальних складових 

фізичної змінної величини, що має частоту, кратну частоті основної складової. Амплітуда 

вищої гармоніки складає у багатьох випадках декілька відсотків від амплітуди основної. 

Тобто гармоніка ряду n являє собою синусоїдальну складову сигналу з частотою, рівною n-

кратному значенню основної частоти.[1] 

Порядок гармоніки  це відношення частоти гармоніки n до частоти основної 

гармоніки: 

1

nfn
f

 . 

Тому основна гармоніка має порядок 1. 

Теорема Фур'є вказує, що будь-яка несинусоїдальна періодична функція може бути 

представлена у вигляді суми складових: 

 синусоїдальної складової з основною частотою коливань; 

 синусоїдальних складових, частоти яких є цілими кратними основної частоти 
(гармонік); 

 можливої постійної складової: 

 0

1

( ) 2 sin
n

n

n n

y t Y Y n t 




    , 

де: 

 Y0  значення постійної складової напруги чи струму, зазвичай рівне нулю і надалі 

вважається рівною нулю; 

 Yn  діюче значення напруги чи струму гармоніки n-го порядку; 

    пульсація основної частоти; 

 n   зсув фази гармонійної складової при t=0. 

Спотворений сигнал є результатом накладання гармонік різних порядків. На рис. 1 

наведено приклад струму, що піддається гармонійним спотворенням. 

Гармонійні струми генеруються підключеними до мережі нелінійними 

навантаженнями. Проходження гармонійних струмів створює гармонійні напруги через 

опори мережі та, відповідно, викликає спотворення напруги живлення. 

Пристрої, що генерують гармоніки, присутні у всіх промислових, невиробничих та 

побутових секторах. Гармоніки є результатом нелінійних навантажень. Навантаження 
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називається нелінійним, якщо форма струму, що споживається навантаженням, відрізняється 

від форми живлячої напруги. [4] 

Типовим прикладом нелінійних навантажень є: 

 промислове обладнання (зварювальні апарати, дугові печі, індукційні печі, 
випрямлячі); 

 регулятори частоти для асинхронних двигунів або двигунів постійного струму; 

 оргтехніка (комп'ютери, копіювальні апарати, факси і т.д.); 

 побутові прилади (телевізори, комп’ютери, мікрохвильові печі, неонові 

освітлювальні прилади тощо); 

 джерела безперебійного живлення. 

 
Рис. 1 - Приклад струму, що містить гармоніки, і розкладання сумарного струму на 

його гармонійні складові 1-го (основна), 3-го, 5-го, 7-го і 9-го порядків. 

 

Нелінійність характеристик навантаження також може виникати через явища 

насичення осердя (дроселів і трансформаторів). 

Живлення нелінійних навантажень генерує гармонійні струми, що циркулюють в 

мережі. Гармонійна напруга з'являється в результаті проходження гармонійного струму в 

опорах ланцюгів живлення (трансформатор і мережа у випадку, що представлений на рис. 2). 
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Рис. 2  Однолінійна схема, яка зображує опір ланцюга живлення для гармоніки n-

порядку 

 

Опір провідника зростає відповідно частоті струму, що проходить по ньому, тому 

кожному гармонійному струму n-порядку відповідає опір ланцюга живлення Zn. 

Гармонійний струм n-порядку створює через опір Zn гармонійну напругу ( nU , рівну 

n n nU Z I  , відповідно до закону Ома). Напруга в точці В відповідно спотворюється. Тому 

будь-який апарат, що живиться від точки В, отримує спотворену напругу. Це спотворення 

для даного гармонійного струму тим більше, чим більший опір мережі. 

Схематичне представлення циркуляції гармонійних струмів в мережі представлено на 

рис. 3. З рис. 3 видно, що навантаження можуть працювати в режимі «генерації» чи 

«споживання» вищих гармонік струму. 

 
Рис. 3 - Циркуляція гармонійних струмів в мережі 

 

Гармоніки струму, що циркулюють в мережі, погіршують якість енергії та є причиною 

таких негативних ефектів: 

 перевантаження розподільних мереж через зростання діючої величини струму; 

 перевантаження нульових робочих провідників через додавання гармонік 3-го 

порядку, що створюються однофазними навантаженнями; 

 перевантаження, вібрація та старіння генераторів, трансформаторів, двигунів; 

 перевантаження і старіння конденсаторів компенсації реактивної енергії; 

 спотворення напруги живлення, що може створити завади для чутливих споживачів; 
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 збурення в мережах передачі даних або телефонних лініях; 

 передчасне старіння обладнання призводить до необхідності його більш ранньої 
заміни, якщо тільки його параметри не були спочатку завищені; 

 перевантаження мережі змушують збільшувати заявлену потужність і призводять до 
додаткових втрат або ж до необхідності завищення параметрів установки; 

 спотворення струму викликають помилкові відключення і зупинку виробничого 
обладнання. 

Як результат, додаткова вартість обладнання, енергетичні втрати і зменшення 

продуктивності обладнання призводять до зниження конкурентоспроможності підприємств, 

де застосовується обладнання з нелінійними навантаженнями. [4] 

 

Показники гармонійних спотворень 

Останнім часом стають все більш уживаними показники, що дозволяють вимірювати і 

оцінювати гармонійне спотворення сигналу струму і напруги. До таких показників 

відносяться: 

 коефіцієнт потужності; 

 коефіцієнт амплітуди; 

 потужність спотворення; 

 загальне гармонійне спотворення. 
Дані показники є необхідним інструментом для визначення можливих коригувальних 

дій. Далі в роботі коефіцієнт потужності буде позначений PF (Power Factor) [3]. 

Коефіцієнт потужності дорівнює відношенню між активною потужністю Р і повною 

потужністю S. 

P
PF

S
 . 

На практиці цей термін часто плутають з cos φ, який має таке визначення: 

1

1

cos
P

S
  , 

де 1P   активна потужність основної частоти; 

1S   повна потужність основної частоти. 

Таким чином, cos  відноситься тільки до основної частоти і, при наявності гармонік, 

відрізняється від коефіцієнта потужності PF. 

Якщо виміряний Power Factor не дорівнює cos , то це вказує на наявність значних 

гармонійних спотворень в мережі (тобто Power Factor менше, ніж cos ). 

Коефіцієнт амплітуди (хрест-фактор) — це відношення між піковим значенням 

струму або напруги ( mI  або mU ) та діючим значенням ( rmsI  або rmsU ): 

m

rms

I
k

I
  або m

rms

U
k

U
 . 

Для синусоїдального сигналу, цей коефіцієнт дорівнює 2 . Для несинусоїдального 

сигналу, він може бути або менше, або більше 2 . Цей коефіцієнт особливо корисний для 

виявлення та оцінки великих пікових значень струму або напруги. 

Коефіцієнт амплітуди струмів, що споживаються нелінійними навантаженнями, 

значно перевищує 2 . Він може мати значення, дорівнюють 1,5-2 і до 5 в критичних 
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випадках. [5] 

Дуже великий коефіцієнт амплітуди свідчить про наявність значних надструмів. При 

їх виявленні захисними пристроями ці надструми можуть стати причиною помилкових 

відключень. 

Активна потужність P сигналу, що містить гармоніки, являє собою суму активних 

потужностей, що породжуються напругами і струмами одного і того ж порядку. Розкладання 

напруги і струму на їх складові дає наступну формулу: 

1

cosn n n

n

P U I 




 ,     (1) 

де n   фазовий зсув між напругою і струмом гармоніки n-порядку. 

У формулі (1) передбачається, що сигнал не містить постійної складової: 0 0 0U I  . 

При відсутності гармонік напруги чи струму має місце вираз 1 1 1cosP U I  , що визначає  

потужність синусоїдального сигналу, де 1cos  дорівнює «cos »). 

Реактивна потужність для основної частоти: 

1 1 1sinQ U I  . 

Повна потужність S: 

rms rmsS U I . 

При наявності гармонік остання формула буде мати такий вигляд: 

2 2 2

1 1

h h

n n

S U I
 

 

  
   
  
  . 

Відповідно, при наявності гармонік вираз 2 2 2S P Q   невірний. Потужність 

спотворення D визначається наступним чином: 
2 2 2 2S P Q D   , тобто: 

2 2 2D S P Q   . 

Кожен тип апарату, що є джерелом збурень, має свою характеристику гармонійних 

струмів, з різними амплітудами і фазовими зсувами. Ці значення, особливо амплітуда для 

кожного порядку гармонік, є найважливішими для аналізу впливу гармонік [5]. 

Індивідуальний коефіцієнт гармонік визначається як відсотковий вміст гармоніки n-

порядку, приведений до основної частоти: 

 
1

% 100 h
h

U
u

U
  або  

1

% 100 h
h

i
i

i
 . 

Загальне гармонійне спотворення позначається буквами THD (Total Harmonic 

Distorsion). Поняття загальних нелінійних викривлень широко використовується для 

визначення величини гармонійного вмісту сигналу змінного струму. 

Загальне гармонійне спотворення сигналу визначається за формулою: 

2

2

1

n

n

y

THD
y







.      (2) 

Ця характеристика відповідає визначенню, даному в стандарті IEC 61000-2-2. Його 

значення може перевищувати 1. 

Відповідно до [4], зазвичай можна обмежити n значенням 50. Ця величина дозволяє 

оцінити за допомогою одного числа спотворення напруги або струму, що проходить через 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

210 

 

дану точку мережі. Коефіцієнт нелінійних спотворень зазвичай виражається у відсотках. 

Відповідно до формули (2) для гармонік струму отримуємо формулу: 

2

2

1

n

n

i

I

THD
I







.      (3) 

Ця формула еквівалентна наступній формулі, яка легше в застосуванні, якщо відомо 

сумарне діюче значення: 
2

1

1rms
i

I
THD

I

 
  

 
 .     (4) 

По аналогії до співвідношень (3) і (4) для гармонік напруги отримуємо: 

2

2

1

n

n

u

U

THD
U







;

 
2

1

1rms
u

U
THD

U

 
  

 
.

 
У деяких країнах (згідно інших стандартів) для характеристики спотворення 

використовується інше поняття: основне значення напруги U1 або струму I1 замінюється на 

діюче значення, відповідно rmsU  або rmsI . Відповідно до цього, замість загальних нелінійних 

викривлень застосовується загальний коефіцієнт гармонік (thd) [3]. 

Приклад загального коефіцієнта гармонік по напрузі: 

2

2

n

n

u

rms

U

thd
U







. 

Загальний коефіцієнт гармонік (по напрузі uthd  та по струму ithd ) завжди менший 

100%. Це поняття, хоча і допускає більш зручне аналогове вимірювання сигналів, тим не 

менш, застосовується все рідше. Дійсно, при незначному спотворенні сигналу ця величина 

мало відрізняється від вищезазначених загальних нелінійних спотворень. Навпаки, це 

поняття мало пристосоване для вимірювання сильно спотворених сигналів, так як не може 

перевищувати 100%, на відміну від THD. 

При синусоїдальній або майже синусоїдальній напрузі, можна вважати, що  

1 1 1 1cosP P U I   . 

Звідси випливає, що: 1 1 1

1

cos

rms

U IP
PF

S U I


  . 

Однак має місце вираз: 1

1

1

1rms I

I

I THD



. 

Тому можна зробити висновок, що 1

2

cos

1 I

PF
THD





. 

Звідси можна представити залежність відношення  cosPF   від величини iTHD  

(див. рис. 4). 
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 cos iPF f THD   

 
Рис. 4 - Зміна cosPF   в залежності від THDi при THDu=0 

 

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні узагальнення. 

Основним показником оцінки енергоефективності в системах з СЕ є загальне 

гармонійне спотворення (THD), яке дозволяє виразити спотворення сигналу напруги або 

струму. Загальне гармонійне спотворення за напругою характеризує спотворення сигналу 

напруги. 

Виміряне значення THDu і явища, які спостерігаються в установці: 

1. Значення THDu менше 5% вважається нормальним. Небезпеки порушень роботи немає. 

2. Значення THDu від 5 до 8% свідчить про значне гармонійне збурення. Можливі деякі 

порушення роботи. 

3. Значення THDu понад 8% говорить про дуже великі гармонійні збурення. Можливі 

порушення роботи. Необхідний детальний аналіз і використання пристроїв для ослаблення збурень. 

Загальне гармонійне спотворення по струму характеризує спотворення сигналу струму. 

Пошук джерела збурення здійснюється шляхом вимірювання THD по струму на вводі 

і на кожній з ліній, що відходять, з метою локалізації цього джерела. 

Виміряне значення THDi і явища, що спостерігаються в установці: 

1. Значення THDi менше 10% вважається нормальним. Небезпеки порушень роботи немає. 

2. Значення THDi від 10 до 50% свідчить про значне гармонійне збурення. Є небезпека 

нагріву, що вимагає завищення параметрів кабелів і джерел. 

3. Значення THDi понад 50% говорить про дуже велике гармонійне збурення. Можливі 

порушення роботи. Необхідним є детальний аналіз і використання пристроїв для ослаблення 

збурень. 

Коефіцієнт потужності PF дозволяє оцінити необхідне завищення параметрів 

установки. Коефіцієнт амплітуди k використовується, щоб характеризувати здатність 

генератора (джерела безперебійного живлення або генератора змінного струму) видавати 

великий миттєвий струм. Наприклад, комп'ютерне обладнання споживає сильно спотворений 

струм, коефіцієнт амплітуди якого може досягати 3 і навіть 5. 

Для коректної роботи окремих споживачів чи елементів системи електропостачання 

потрібно дотримуватися наступних наближених величин коефіцієнту спотворення 

синусоїдальності кривої: 
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 синхронні машини: допустимий коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої 
струму статора рівний 1,3-1,4%; 

 асинхронні машини: допустимий коефіцієнт спотворення синусоїдальності кривої 
струму статора рівний= 1,5-3,5%; 

 кабелі: допустимий коефіцієнт спотворення кривої напруги жила-екран дорівнює 10%; 

 силові конденсатори: коефіцієнт спотворення кривої струму = 83%, що призводить 
до перевантаження 30%, перевантаження по напрузі може досягати 10%; 

 чутлива електроніка: коефіцієнт спотворення кривої напруги 5%. 

Для забезпечення необхідних рівнів якості електроенергії в мережах низької напруги 

загального призначення в IEC 61000-2-2 рекомендовано дотримуватися допустимих значень 

n-ї гармонійної складової, що приведені в таблиці. 

 

Таблиця 

Нормально допустимі значення n-ї гармонійної складової в мережах низької напруги 

загального призначення (IEC 61000-2-2) 

Непарні гармоніки, що не 

кратні трьом 

Гармоніки, що кратні 

трьом 
Парні гармоніки 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

Номер 

гармоніки n 

Напруга 

гармоніки % 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1,5 4 1 

11 3,5 15 0,3 6 0,5 

13 3 21 0,2 8 0,5 

17 2 >21 0,2 10 0,5 

19 1,5   12 0,2 

23 1,5   >12 0,2 

25 1,5     

>25 0,2+0,5x25/n     

 

Висновок 

 

1. Силова електроніка спочатку виникла як область техніки, пов'язана переважно з 

перетворенням різних видів електроенергії на основі використання електронних приладів. 

Застосування даних приладів були основою для розробки нових ефективних 

перетворювальних пристроїв різних типів. Вони сприяли підвищенню ККД, масогабаритних 

показників, надійності та якості вихідних показників систем електропостачання. Але це 

призвело до появи вищих гармонік напруг і струмів. 

2. Необхідність корекції форми кривої напруги та струму виникає в тих випадках, 

коли спотворення форми сигналу перевищує певні межі. Тому потрібно використовувати 

систему показників, що допомагають контролювати рівень впливу вищих гармонік на криві 

напруг та струмів, зокрема згідно ГОСТ 13109-97 та IEC 61000-2-2. 

3. Використання даних стандартів та рекомендацій в Україні має здійснюватися з 

врахуванням особливостей вітчизняних електричних мереж та наявних різноманітних типів 

навантаження, умов їх дотримування. 
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Оцінка і вибір енергоефективного сценарію енергозабезпечення житлового масиву м. 

Києва (на прикладі мікрорайону м. Києва) 

 

В даній статті розглядаються можливості реалізації потенціалу енергозбереження 

на основі впровадження демонстраційного енергоефективного проекту. Ключові аспекти 

модернізованої системи зосереджені на використанні джерел розосередженої генерації: 

традиційні, нетрадиційні, відновлювальні.  Досліджено економічну доцільність основних 

заходів направлених на підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери; 

енергетичного комплексу; житлового і комунального господарства. 
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Evaluation and selection of the energy efficient scenario for energy district of Kyiv (based on 

example of city district of Kyiv) 

 

This paper examines the energy saving potential through the introduction of energy efficiency 

demonstration project. Key aspects of the modernized system focused on the usage of different 

distribution generation sources, such like traditional, alternative and renewable. The feasibility 

study of the main measures of energy saving was implemented at public sector facilities, energy 

industry, housing and communal services with the goal to increase their energy efficiency. 

 

Праховник А.V, Гладченко Н.М. 

Кафедра ЕП, ИЭЭ НТУУ «КПИ» 

 

Оценка и выбор энергоэффективного сценария энергообеспечения жилого массива г. 

Киева (на примере микрорайона г. Киев) 

 

В даній статті розглядаються можливості реалізації потенціалу енергозбереження 

на основі впровадження демонстраційного енергоефективного проекту. Ключові аспекти 

модернізованої системи зосереджені на використанні джерел розосередженої генерації: 

традиційні, нетрадиційні, відновлювальні.  Досліджено економічну доцільність основних 

заходів направлених на підвищення рівня енергоефективності об’єктів бюджетної сфери; 

енергетичного комплексу; житлового і комунального господарства. 

 

Вступ 

Політика енергозбереження та підвищення енергоефективності в усіх елементах 

суспільного життя держави є важливим чинником впливу на сучасну енергетичну безпеку 

України, стабільне забезпечення виробництва та населення енергоносіями. Серед 

найважливіших умов сталого  та пропорційного розвитку держави є вирішення проблем 

енергоємності виробництва та суттєвого підвищення енергоефективності економіки, які 

протягом останніх років були і залишаються одними з основних чинників економічної і 
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національної безпеки. 

Київ – промислово розвинутий регіон, від стабільності функціонування якого залежить 

стабільність економіки країни в цілому. Розв’язання проблем ефективного та раціонального 

споживання енергоресурсів, впровадження енергоефективних, екологічно чистих технологій 

має для економіки столиці України велике значення. 

Реалізація потенціалу енергозбереження полягає в структурно-технологічній 

перебудові економіки міста та подальшому удосконаленні адміністративних і економічних 

механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності та енергозбереженню. Цей процес 

передбачає виведення з роботи морально застарілого, зношеного устаткування, припинення 

випуску неефективної (з точки зору енерговикористання) продукції та впровадження нових 

технологій, обладнання і побутових приладів, а також створення системи моніторингу 

виробництва та використання енергоносіїв. 

Частина технологічних заходів пов'язана зі скороченням використання енергоресурсів 

за рахунок підвищення рівня експлуатації існуючого енергетичного обладнання, модернізації 

технологічних процесів, перш за все, за рахунок маловитратних заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності використання ПЕР, усунення марнотратного використання 

енергоносіїв, зменшення втрат, оптимізацію режимів роботи. 

Заходи з підвищення енергоефективності повинні впроваджуватися на підставі 

цілеспрямованої державної політики щодо виконання обов'язкової державної експертизи і 

контролю за станом використаня енерговитратних технологій та створення за рахунок 

санкцій і законодавчо визначених обмежень таких умов, за яких використання такого 

обладнання та технологій буде припинено. 

Формування сприятливого клімату для виробництва та впровадження енергоефективних 

технологій, машин і устаткування можливе за умови проведення ефективної цінової 

політики, цільового кредитування відповідних програм та проектів за рахунок коштів 

державного і міського бюджетів[9]. 

Комплексний демонстраційний проект 

Впровадження демонстраційного  проекту на основі систем розосередженої генерації та 

використання відновлюваних джерел енергії є одним із важливих заходів на сьогоднішній 

день.  

Важливою частиною цього  проекту є проведення наукових досліджень, визначення 

ефективності впровадження енергозберігаючих заходів, експлуатаційних характеристик 

обладнання відновлюваної енергетики тощо. Аналіз отриманих даних дає можливість 

розробити відповідні заходи для підвищення рівня енергоефективності при подальшому 

впровадженні відповідних заходів та устаткування. 

До розгляду пропонується наступний проект:  

«Комплексна реконструкції  системи теплопостачання  житлового масиву «Теремки»».  
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Рис.1 План житлового масиву 

 

В проекті пропонується комплексна модернізація системи теплопостачання.  

У  житловому масиві буде здійснено [6]: 

− реконструкція котельні та впровадження когенераційних установок; 

− термосанація будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків; 

− реконструкція теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб; 

− впровадження індивідуальних теплових пунктів. 

-зменшення забруднення навколишнього середовища (парникових викидів у рамках 

Кіотського протоколу).  

Середньозважені теплові втрати будівель в опалювальний період у м. Києві, за рахунок 

термосанації можливо зменшити на 30–50% від базового періоду. Інтервал значень 

обумовлюється тим, що реальний рівень ефективності термосанації, в масштабах 

надзвичайно розвинутої системи теплопостачання м. Києва буде можливо відчути тільки для 

певного, району споживання тепла, ізольованого від загальної системи теплопостачання, та 

виконання повного обсягу заходів по модернізації системи теплопостачання – ефективної 

роботи модернізованих джерел теплопостачання, модернізації теплових мереж, забезпечення 

кожного об’єкту ІТП, реновації всіх будівель району споживання, забезпечення приладами 

обліку тепла, надійною та ефективною автоматикою,  як джерел теплогенерації так і кожного 

споживача. 

Невиконання модернізації хоча б одного елементу системи теплопостачання, а саме: 

джерело – тепломережа – забезпечення кожного об’єкту ІТП − термосанація будівель – облік 

та автоматичне регулювання – приводить до нівелювання досягнутого економічного ефекту. 

Реконструкція котельні та впровадження когенераційних установок [1] 

Районна котельня розташована на проспекті Глушкова, серед промислової забудови 
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(адміністративний район – Голосіївський). Передана в обслуговування ПАТ «Київенерго». 

Встановлена теплова потужність РК становить 118 Гкал/год. У котельній встановлено 4 

водогрійні котли ТВГ-8М (№№ 1, 2, 3, 4), 2 парові котли ДКВР-4/13, реконструйовані у 

водогрійні 2 водогрійні котли типу ПТВМ-30М (№№ 7,8). Водогрійні котли ТВГ-8М 

встановлені у 1972–1975 роках (№№ 1, 2, 3, 4), ПТВМ-30М  встановлені у 1987, 1988 роках 

(№№ 7, 8). Парові котли ДКВР-4/13, встановлені у 1975 році, на даний момент не працюють, 

знаходяться на консервації. 

Наявна потужність РК становить 118 Гкал/год, корисна потужність на виводах – 118 

Гкал/год. 

Основним паливом - є природний газ. Котли працюють на спільну димову трубу, 

висота якої 60 м, діаметр устя – 1,2 м. 

Система теплопостачання – закрита, проектний температурний графік становить 150–70 
о
С. 

Видача теплової потужності здійснюється по двох магістралях діаметром 300 мм (№ 1, 2). 

В межах проекту пропонується виконати комплексну реконструкцію РК «Теремки». 

Основними складовими реконструкції котельні є [7]: 

− заміна поверхонь нагріву та конвективних пучків котлів, з облаштуванням газощільних 

екранів котлів з легкою тепловою ізоляцією; 

− заміна 6 пальників на кожному котлі на 2 пальники виробництва SAACKE, загалом 12 

існуючих пальників замінюється на 4, з комплектними дуттьовими вентиляторами; 

− заміна автоматика котлів; 

− заміна насоси котельні; 

− за виконаним проектом реконструкції виконуються й інші роботи. 

Термосанація будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків [2,6] 

За оцінками фахівців до 30% втрат тепла в квартирі (15–30%) втрачається через стіни, а 

в цілому для будинку ці втрати складають до 50% втрат (30–50%). 

Виявлення можливостей енергозбереження є лише орієнтиром на шляху до реальної 

економії палива. Ш швидкість просування на цьому шляху буде залежати від обсягу 

інвестицій, ефективності їх використання та розумності їх розподілу. Розрахунок вартості 

термосанації стандартної будівлі в м. Києві наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Розрахунок вартості термосанації стандартної будівлі в м. Києві 

Показники Значення 

Вартість 

утеплення 1 

м/кв, грн. 

Вартість 

утеплення 

типового 

будинку, 

грн. 

Кількість поверхів 9   

висота 30   

ширина 20   

довжина 30   

Площа віконних та засклених пройомів, % 16   

Коефіцієнт, який враховує вугли та нерівності 1,2   

Загальна площа будинку, кв. м 5 400   

Площа зовнішніх стін для утеплення, кв. м 3 024 240 725 760 
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Площа вікон для заміни, кв.м 480 800 384 000 

Площа даху для утеплення, кв.м 600 200 120 000 

Площа підпілля для утеплення, кв.м 600 200 120 000 

Всього вартість термосанації одного типового будинку, грн.  1 349 760 

Всього вартість термосанації 1 кв.м загальної площі типового 

будинку, грн. 
 250 

 

Реконструкція теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб 

Приєднання місцевих систем гарячого водопостачання – незалежне, через водо-водяні 

підігрівачі, що ввімкнені, переважно за двоступеневою змішаною схемою. 

Прокладка існуючих теплопроводів майже всюди підземна, в основному, в непрохідних 

залізобетонних каналах з ізоляцією з мінвати або бітумоперліту. 

Нові теплові мережі прокладаються виключно з застосуванням попередньо-ізольованих 

трубних секцій заводського виготовлення. При проведенні реконструкції існуючих теплових 

мереж також застосовуються попередньо-ізольовані трубні секції заводського виготовлення.  

У технологічному ланцюгу виробництва, транспортування і розподілу та споживання 

теплової енергії найбільш вразливою ланкою є теплові мережі. 

Понад 51,5% обладнання і трубопроводів виробили свій нормативний ресурс та потребують 

заміни. 

Незадовільний технічний стан складових систем теплопостачання (магістральні та 

розподільчі теплові мережі, абонентські мережі, обладнання систем теплопостачання 

будинків та ін.) підтверджується щорічним зростанням кількості аварійних пошкоджень, що 

відповідно призводить до зростання витрат мережної води на підживлення майже в 2–3 рази 

під час пуску тепла. 

Першочергового перекладення протягом найближчих років потребують теплові мережі, 

збудовані за бітум-перлітовою технологією. 

Впровадження індивідуальних теплових пунктів [6] 

Сучасні ІТП включають модульні блоки з датчиками температури зовнішнього повітря 

і реалізують погодне та пофасадне регулювання, підтримуючи задану температурним 

графіком температуру в подаючому трубопроводі системи опалення. Використання ІТП має 

ряд переваг, а саме: сучасна автоматика модуля дозволяє економити  теплову енергію, 

зменшується довжина теплотраси, підвищується надійність теплопостачання; у випадках 

аварії відключається один ІТП, а не весь ЦТП. 

Останніми роками відбулися значні зміни в технічному переозброєнні теплових 

пунктів. Замість громіздких кожухотрубних водопідігрівачів почали використовувати 

компактні теплообмінники – пластинчаcті з високою щільністю теплового потоку. 

Енергоємне та шумне електрообладнання заміняється на малогабаритні та високоефективні 

електронасосні агрегати.  

Сума інвестицій на виконання програми по встановленню ІТП включає визначення для 

кожного будинку найкращої схеми, можливості перебудови приміщення будинків для 

розміщення і монтажу ІТП, вартість монтажу ІТП і перебудови чотирьохтрубної теплової 

мережі у двотрубну, демонтаж ЦТП та ін. Вартість будівництва одного ІТП в будинках 

споживачах тепла та ГВС, приймаємо на рівні 250 тис. грн. 

Рекомендується виконання робіт по ліквідації ЦТП та встановленню ІТП в кожному 

будинку.  
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Економічні показники проекту 

Амортизаційні відрахування – 4,15% від основних фондів кожного кварталу. Відсоток 

відрахування до фонду заробітної плати – 37% від величини заробітної плати. Розрахунки 

проводились без податкового обтяження. В якості основної розрахункової валюти вибрано – 

гривню. Проведено розрахунок економічних показників ефективності проекту для двох 

варіантів [10]: 

– ціна на природний газ складає 2600 грн./1000 м
3
 (ціна станом на 10 червня 2011 р.); 

– ціна на природний газ складає4000 грн./1000 м
3
 (прогнозована ціна). 

Річний дохід буде складатися з двох частин: 

− дохід від економії використання природного газу; 

− дохід від продажу одиниць зниження емісії СО2. 

Техніко-економічні показники для ціни газу 2600 грн. за 1000 куб. м приведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2 

Техніко-економічні показники для ціни газу 2600 грн. за 1000 куб. м 

Показник Розмірність Значення 

Зменшення споживання палива за 

рахунок реконструкції системи 

теплопостачання 

тис. м
3
/рік 61950,870 

Інвестиційні затрати тис. грн 1455136,500 

Дохід від економії природного газу тис. грн 161072,262 

Загальний річний дохід тис. грн 179704,103 

Простий термін окупності років 8 − 9 

 

Бар`єри на шляху реалізації потенціалу енергозбереження та основні напрямки їх 

подолання 

Бар'єри на шляху підвищення енергоефективності мають дуже різну природу: цінові й 

фінансові; бар'єри, зв'язані зі структурою й організацією економіки й ринку; 

інституціональні, соціальні, культурні, поведінкові бар'єри тощо. Узагальнюючи, можна 

сказати, що всі фактори, які прямо або побічно впливають на процес прийняття рішень про 

використання енергії, можуть потенційно стати бар'єрами на шляху підвищення 

енергоефективності. Вони взаємозалежні між собою та як правило підсилюють гальмуючу 

дію один одного нга шляху реалізації потенціалу енергозбереження [3]. 

Всі бар'єри можна умовно розділити на п'ять великих груп: 

1)    недостача мотивації; 

2)    недостача інформації; 

3)    недостача організації та нормативно-правового забезпечення; 

4)    недоліки технології та недосконала організація ринку; 

5)    недостача фінансових ресурсів. 

Підвищення енергоефективності в житлових будівлях: 

Займаючи важливе місце за величиною кінцевого споживання енергії в Україні, 

житловий сектор має найбільший потенціал енергозбереження. Реалізація заходів з 

підвищення енергоефективності в житловому секторі допоможе також заощадити додаткові 

обсяги енергії внаслідок ефекту мультиплікації (супутнього зниження споживання первинної 

енергії. 
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Основні бар'єри енергоефективності в житловому секторі і рішення для усунення цих 

бар'єрів показані в табл. 3. 

                                                                           

                                                                                                                              Таблиця 3 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Власники квартир і 

керівникипідприємствне 

знайоміізенергозберігаючими 

заходами 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Розповсюдження інформації про 

підвищення енергоефективності 

Виконання вимого стандартівз 

теплозахисту будівель 

станедовільним  

Обов'язкові мінімально допустимі 

вимоги в стандартах 

енергоефективності будівель, введення 

енергетичних паспортів для 

моніторингу енергоефективності 

протягом періоду експлуатації будівель 

У забудовників таїх підрядників 

відсутні стимули щодо підвищення 

енергоефективності 

Базові 

заходи 

Вимоги підвищення енергоефективності 

при наданні фінансової підтримки від 

держави на проведення ремонтів 

У власників квартир 

відсутністимули інвестувати в 

енергозбереження 

Стимулювання встановлення пристроїв 

обліку 

Обмежений доступ власниківта 

керівникипідприємств до джерел 

зовнішнього фінансування 

Розроблення типових перфоманс-

контрактів на управління  будівлями 

Створення фонду, надаючого гарантії по 

кредитам на проведення ремонтів, 

підвищуючих енергоефективність 

будівлі 

Впровадження стандартів 

енергоефективності і маркування для 

освітлюваних і електропобутових 

приладів 

 

 На рівень енергоефективності будівель впливає безліч різних організацій, що беруть 

участь у будівництві, управлінні та експлуатації будівель. 
 

Усі вони мають можливість впливати на споживання енергії всередині будівель, але 

небагато з них мають стимул міняти що-небудь. Основні бар'єри, які властиві саме Україні: 

низькі тарифи на енергоресурси для населення; відсутність ефективного контролю 

дотримання існуючих стандартів для будівель, що будуються; недостатня обізнаність про 

енергоефективність серед домовласників, що в підсумку визначає їх поведінку. Необхідно 

відзначити, що бар'єри і рішення різні для різних типів будівель. Можна виділити три групи: 

будівлі, що будуються; будівлі, в яких здійснюється реконструкція або капітальний ремонт; 

будівлі, що експлуатуються. 

Усунення бар'єрів у житловому секторі вимагає, перш за все, забезпечення дотримання 

стандартів енергоефективності будівель. Додаткові вигоди можуть бути отримані шляхом 

вдосконалення збору даних по енергоспоживанню в житлових будівлях і поширення 

інформації серед домовласників. Також можливе застосування перформанс-контрактів за 

участю ОСББ або керуючих компаній. 
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Бар'єри і рішення з підвищення енергоефективності в житлових будівлях істотно 

розрізняються залежно від терміну експлуатації будівлі [5].  

Для підвищення енергоефективності у житловому секторі необхідно: 

1. Закріпити мінімально допустимі вимоги при будівництві і реконструкції як 

обов'язкові для виконання. Будівельні норми і правила є широко вживаним інструментом 

підвищення енергоефективності в інших країнах і часто є обов'язковими. Подібні стандарти 

вже існують і в Україні. Необхідно зробити вимоги відповідних СНіП по класу енергетичної 

ефективності будівлі більш жорсткими та обов'язковими до застосування. Більше того, 

мінімально допустимий клас енергоефективності будівель повинен з часом підвищуватися. 

Введення обов'язкових вимог до енергозбереження в будинках, що будуються чи 

реконструюються, є найбільш економічно ефективним способом економії енергії в 

житловому секторі.  

2. Ввести моніторинг енергоефективності в процесі експлуатації будівель. Виконання 

цієї рекомендації потребує розробки стандартизованих форм статистичної звітності і 

проведення регулярних енергетичних обстежень будівель. Енергетичні паспорти потрібні 

для перетворення показника енергоефективності на знак якості у житловому секторі, 

створення стимулів для інновацій та інвестицій і підвищення інформованості як продавців, 

так і покупців на ринку житла. 

3. Ввести вимогу реалізації енергозберігаючих заходів, як обов’язкової умови надання 

фінансової підтримки для проведення ремонтів з національного або місцевого бюджету. 

Введення і чітке визначення концепції підвищення енергоефективності в умовах надання 

державного і муніципального фінансування призведе до того, що домогосподарства 

здійснюватимуть енергозберігаючі заходи при проведенні ремонтів будівель. 

4. Створити гарантійний фонд за кредитами на проведення капітального і поточного 

ремонтів. У багатьох країнах створені інститути, які надають гарантії по кредитах, видаваних 

об'єднанням домовласників на проведення капітальних і поточних ремонтів. До завдання 

подібної організації входять: 

– надання гарантії по кредиту для зниження ризиків для банку і стимулювання 

місцевих банків на початок роботи з асоціаціями домовласників по фінансуванню 

капітальних і поточних ремонтів з прицілом на підвищення енергоефективності; 

– сприяння зміні відносин домовласників: від залежності від муніципалітетів у 

проведенні капітальних ремонтів до перебирання на себе відповідальності за свою власність. 

5. Розробити типові контракти на управління, орієнтоване на результат, для ОСББ і 

керуючих компаній. ОСББ або керуючі компанії можуть посприяти в агрегуванні капіталів 

індивідуальних домовласників для реалізації енергозберігаючих заходів у місцях загального 

користування. Нині в м. Києві мало діючих ОСББ і вони часто  недостатньо погоджено 

діють, щоб отримати необхідне фінансування для реалізації енергозберігаючих заходів у 

місцях загального користування, а також не мають ніякої власності, щоб запропонувати її 

банку як заставу. Поки небагато керуючих компаній досягли належного рівня розвитку, але 

ситуація динамічно змінюється. Проте оплата послуг цих компаній, як правило, має 

фіксований розмір, що не сприяє підвищенню енергоефективності. 

6. Надати стимули до масового поширення систем обліку. Облік споживання газу і 

теплової енергії може призвести до значної економії в житлових будівлях. Споживачів 

можна стимулювати до придбання власних приладів обліку шляхом підвищення величини 

оплати за нормативами споживання; тоді їх рахунки значно знизяться після установки 

приладів обліку і переходу на плату за реальне, а не нормативне споживання. У багатьох 

випадках споживачі можуть почати економити гроші вже при переході на оплату за 
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показниками приладів обліку, без підвищення величини оплати за нормативами.  

У доповнення до приладів обліку, які дають змогу споживачам відстежувати і 

регулювати своє споживання, будівлі можуть проектуватися так, щоб ефективніше сприяти 

регулюванню теплопостачання на індивідуальному рівні. 

7. Впровадити стандарти енергоефективності і маркування освітлювальних та 

електропобутових приладів. Стандарти і маркування енергоефективності стимулюватимуть 

промислові підприємства до виробництва ефективної продукції і сприятимуть інформуванню 

споживачів про найбільш ефективні товари. Подібні стандарти широко та успішно 

використовуються у всьому світі.  

8. Знайти оптимальні способи зміни поведінки споживачів. Спосіб подачі інформації є 

основним чинником, що визначає, чи змінять споживачі свою поведінку. Підвищення рівня 

обізнаності в питаннях енергоефективності через ув'язку з екологічними програмами 

виявилося дуже успішним в Європі. Проте нещодавно проведені дослідження показали, що 

на людей більший вплив чинять соціальні норми, ніж інформація.  

При розробці інформаційних кампаній в м. Києві необхідно застосовувати тактику, 

яка найефективніше породжує бажану реакцію у відповідь і дії з боку індивідуальних 

домогосподарств. Тільки коли енергозбереження стане соціальною нормою в Україні 

загалом та в м. Києві зокрема, відбудеться зміна повсякденних стереотипів споживання і 

зрушення цінностей у бік підвищення енергоефективності; 

9. Почати інформаційну кампанію з підвищення енергоефективності.Інформаційна 

кампанія може стати ефективним інструментом надання домогосподарствам інформації про 

численні вигоди і простоту реалізації енергозберігаючих заходів. Поширення інформації 

потрібне для підвищення обізнаності та розуміння значення енергозбереження.   

 

Займаючи важливе місце за величиною кінцевого споживання енергії в Україні, 

житловий сектор має найбільший потенціал енергозбереження. Реалізація заходів з 

підвищення енергоефективності в житловому секторі допоможе також заощадити додаткові 

обсяги енергії внаслідок ефекту мультиплікації (супутнього зниження споживання первинної 

енергії. 

У м. Києві, як і в Україні загалом, є величезний потенціал підвищення 

енергоефективності при виробництві та розподілі теплової енергії. В табл. 4 показано деякі 

основні бар'єри в секторі теплопостачання і пріоритетні рішення для їх усунення. Найбільш 

суттєві бар'єри для підвищення енергоефективності теплопостачання включають 

застосування методології тарифоутворення, юридичну структуру муніципальних 

підприємств і відсутність міжсекторної координації та інформації.  

 

                                                                                                                  Таблиця 4 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Недосконалість методики 

тарифоутворення 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Реформування методології з 

тарифоутворення 

Політичне втручання Обмеження граничного росту цін 

Метод «витрати плюс» Повне покриття всіх витрат 

Дуже короткий терміндії тарифів Реорганізація муніципальних 

теплопостачальних підприємств у 

комерційні структури або частково 

державні партнерства 

Юридична структура і управління 

муніципальними 
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теплопостачаючими організаціями Базові 

заходи 

Розробленнятакоординація планів 

розвитку муніципальних систем 

теплопостачання 
Нестача інформації та міжсекторної 

і внутрішньосекторної координації 

 

В табл. 5 показано бар'єри і рішення для підвищення енергоефективності в 

електроенергетиці. 

                                                                                      

                                                                                                                                    Таблиця 5 

Бар’єри Шляхи вирішення 

Недосконалість 

методології 

тарифоутворення 

Заходи з 

швидкою 

віддачею 

Реформа методології тарифоутворення 

Регульовані тарифи, основані на вартості активів, 

необхідних для генерації 

Двоставочний тариф 

Відмова від перехресного субсидування 
Перевага будівництва 

нових потужностей 

Базові заходи 

 

 

 

 

 

Реалізація програми управління попитом 

Завищені прогнози 

росту споживання 

електроенергії 

Відображення кількісного споживання 

Спрощення і уніфікація потреб і процедур 

розміщення і приєднання нових станцій 

Відсутність 

координації між 

енергозберігаючими 

компаніями 

Високо- 

затратні, 

високо- 

ефективні 

заходи 

Завершення реформи електроенергетики 

 

Спростивши і уніфікувавши вимоги до визначення місць розташування нових 

електроенергетичних об'єктів і до приєднання їх до енергосистеми, можна стимулювати 

приватний сектор до будівництва найбільш ефективних джерел і до зведення їх там, де вони 

сприятимуть усуненню чинників, що обмежують передачу електроенергії. Спільне 

вироблення тепла і електроенергії часто є найбільш ефективним способом виробництва 

енергії. Децентралізовані джерела, розташовані біля ізольованих зон навантаження, можуть 

сприяти усуненню «вузьких місць» при передачі електроенергії і підвищенню загальної 

надійності системи. Без лібералізації порядку розміщення і підключення нових джерел 

вітчизняна електроенергетика отримає тільки те, що захочуть побудувати великі 

електрозабезпечуючі компанії, а це не завжди відповідає потребам економіки. 

 

Висновки 

 

В даній статті розглядаються можливості реалізації потенціалу енергозбереження на 
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основі впровадження демонстраційного енергоефективного проекту.Важливою частиною 

цього  проекту є проведення наукових досліджень, визначення ефективності впровадження 

енергозберігаючих заходів, експлуатаційних характеристик обладнання відновлюваної 

енергетики тощо. Аналіз отриманих даних дає можливість розробити відповідні заходи для 

підвищення рівня енергоефективності при подальшому впровадженні відповідних заходів та 

устаткування.В проекті пропонується комплексна модернізація системи теплопостачання.  

У  житловому масиві пропонується провести: 

− реконструкцію котельні та впровадження когенераційних установок; 

− термосанацію будівель соціально-культурного призначення та житлових будинків; 

− реконструкцію теплових мереж з використанням попередньо-ізольованих труб; 

− впровадження індивідуальних теплових пунктів. 

В результаті проведення даних заходів отримуємо: зменшення забруднення навколишнього 

середовища (парникових викидів у рамках Кіотського протоколу), технічну та економічну 

ефективність.  

Впровадження демонстраційного  проекту на основі систем розосередженої генерації та 

використання відновлюваних джерел енергії є одним із важливих заходів на сьогоднішній 

день. Невиконання модернізації хоча б одного елементу системи теплопостачання, а саме: 

джерело – тепломережа – забезпечення кожного об’єкту ІТП − термосанація будівель – облік 

та автоматичне регулювання – приводить до нівелювання досягнутого економічного ефекту. 
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Аналіз та вибір когенераційної установки для енергозабезпечення об’єкта 

цукрової промисловості 

 

 нотація. У даній статті розглядається доцільність виробництва пресованого 

жому з відходів цукрової промисловості, а саме цукрових буряків. Проведено аналіз вибору 

когенераційної установки. Розрахована потужність сушильних барабанів і визначена 

потужність газотурбінної установки. 

 

Prahovnik A. V., Psrozhnikova Y. S. 

IEE, NTUU “KPI”, Kiev, Ukraine 

Analysis and selection of a cogeneration plant for provision of energy object of the 

sugar industry. 

 

Abstract. This article discusses the feasibility of the production of pressed pulp from waste 

sugar industries, namely sugar beet. The analysis of the choice of a cogeneration unit. Designed 

capacity of the drying drums and defined power gas turbine. 

 

Праховник А.В., Пирожникова Я.С. 

ИЭЭ, НТУУ «КПИ», Киев, Украина 

Анализ и выбор когенерационной установки для энергообеспечения объекта 

сахарной промышленности. 

 

 ннотация. В данной статье рассматривается целесообразность производства 

прессованного жома из отходов сахарной промышленности, а именно сахарной свеклы. 

Проведен анализ выбора когенерационной установки. Рассчитана мощность сушильных 

барабанов и определена мощность газотурбинной установки. 

 

Обессахаренная жомовая стружка (жом) считается побочным продуктом сахарного 

производства. Жом является ценным кормом для крупного рогатого скота (КРС) и сырьем 

для производства пектина - вещества, которое используется как пищевая добавка в 

кондитерской промышленности, в медицине и фармацевтике. 

Сушеный жом имеет перспективу продажи в Европу. Поскольку страны ЕС 

отказываются от финансовой поддержки отрасли сахарного производства, то евро ¬ 

европейские фермеры все чаще отказываются и от выращивания сахарной свеклы. 

Оглядываясь на ситуацию, складывающуюся в Европе, производство сухого жома в 

Украине имеет прекрасные перспективы для его восстановления и последующей ¬ вой 

реализации за границу. 

Высушенный жом в Украине практически не производится. Хотя по данным 

"Укрцукор" соответствующее отечественное оборудование установлено почти на 40 

процентах украинских сахарных заводов.[5] 

Проще продать жом в свежем виде. Но свежий - пользуется спросом только при 

условии, что ферма расположена не далее, как 25 километрах от сахарного завода. 

Между тем, фирма "Мелтрада" (Вильнюс, Литва), как представитель фирмы 

"Feedimpex" (Голландия), для поставок через порты Черного и Азовского морей способна 
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закупать в Украине до 1 млн. тонн сухого гранулированного жома в год. 

Получается, что изготовление сухого жома - выгодное дело! Ведь одна молочная 

корова может его потреблять в год до 5 тонн. При этом следует учитывать, что сухой жом - 

продукт высокопитательный. 

Поэтому вывод. Не стоит ли сахароварам оценить экспортную перспективу? И 

производить сухой жом на современном оборудовании. 

А какое оборудование должно быть? 

На сегодня наиболее распространенным типом сушилок жома является установки 

барабанного типа. Они состоят из топливной камеры, камеры смешения мелассы и влажного 

жома, вытяжки выхлопных газов, загрузочной камеры, сушильного барабана с катками, 

разгрузочные камеры, вентиляторов для подачи и отвода воздуха и др.. 

Производительность сушилки определяется мощностью завода. Ориентировочно 

соответствие производительности (тонн в сутки) может быть следующей: 

 

Производительная мощность 

завода 

Производительность 

сушилки 

1500 50 

2000 75 

2500 100 

3000 150 

4500 200 

6000 300 

 

Наиболее известными в мире производителями сушилок жома есть фирмыMAGUIN 

(Франция), BABCOCK (Германия), ZUP NYZA (Польша) 

В мире ежегодно производится более 560 млн. тонн сырого жома. По оценкам 

экспертов, около 280 млн. тонн является "избытком" при скармливании его без переработки 

его в сухой жом. 

Поэтому реализация на сахарных заводах инвестиционных проектов реконструкции 

жомопрессовой отделений, отделений сушки и гранулирования жома, а также строительство 

специализированных складов для его хранения является актуальной задачей для отрасли, 

решение которой позволяет снизить остроту экологических проблем, увеличить экспорт 

сушеного жома и повысить эффективность свеклосахарного производства. 

Проанализируем когенерационые установки. 

Когенерационная установка (КГУ) состоит из четырех основных частей: первичного 

двигателя, электрогенератора, системы утилизации теплоты и системы контроля и 

управления. Когенерационные системы, как правило, классифицируются по типу первичного 

двигателя и генератора, а также по виду потребляемого топлива. В зависимости от 

существующих требований роль первичного двигателя в КГУ могут выполнять поршневой 

двигатель, паровая турбина, газовая турбина, парогазовая установка, микротурбина. При 

выборе первичного двигателя и в целом КГУ обращают внимание на несколько факторов: 

какое топливо будет использовать установка (по простоте подвода его к когенератору), какая 

мощность необходима, какое количество электроэнергии и теплоты необходимо произвести. 

Классификация когенерациних установок по типу привода. 

Сейчас существуют следующие типы приводов для когенерационных установок. 

Первый тип привода - двигатель внутреннего сгорания в комплексе с 

теплообменником, обеспечивает утилизацию теплоты, что отводится (Рис. 1.1). 

http://planetaklimata.com.ua/catalog/Description/?goodsid=218&path=root-11-10-73-218
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Рис.1.1 Типовая схема системы когенерационной установки с ДВС 

На практике применяют два типа поршневых двигателей: 

 зажигания от сжатия (цикл Дизеля), которые могут работать на дизельном 

топливе или природном газе (с добавлением 5% дизельному топливу для 

обеспечения воспламенения топливной смеси). На рынке доступны модели от 3 

кВт до 6 МВт выходной электрической мощности. Несмотря на тенденцию 

использовать газ (в основном по экологическим причинам), в некоторых 

случаях (отсутствие газопровода, цена строительства, время работы) 

экономически оправданно использовать дизельное топливо; 

 с воспламенением от высоковольтной искры (цикл Отто). Электрическая 

выходная мощность двигателей этого типа, как правило, на (15 - 20)% ниже, 

чем у дизелей (ограничивается специально для предотвращения детонации-). 

Тепловая мощность у них также ниже, чем у дизелей. 

Также, в качестве привода когенерационных установок используется газотурбинный 

двигатель (рис. 1.2). 

 

 
Рис.1.2 Газотурбинная установка 

В отличие от ДВС, в газотурбинном двигателе процессы происходят в потоке газа, 

что движется. 

Максимальная эффективность оборудования достигается на мощностях от 5 МВт и 

высшее (до 250 МВт). 
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Принцип работы газовых турбин состоит в следующем: газ, который нагнетает в 

камеру сгорания компрессором, смешивается с воздухом, формируя топливную смесь и 

поджигается Продукты сгорания, образующиеся с высокой температурой (900 - 1200) °С, 

проходя через несколько рядов лопаток, установленных на валу турбины, приводят к 

вращению турбины. Механическая энергия вала передается через (понижающий) редуктор 

электрическому генератору. Тепловая энергия выходящих из турбины газов поступает в 

теплоутилизаторы. Температура исходящих из турбины газов составляет (450 - 550) °С. 

Электрический КПД газовой турбины составляет (25 - 35)% в зависимости от параметров 

работы конкретной модели турбины и характеристик топлива. В составе когенерационных 

систем эффективность увеличивается до 90% в расчете на условную единицу 

израсходованного топлива (по теплотвирний способности). 

Работа турбины сопровождается высоким уровнем шума, поэтому для их установки 

используются индустриального типа здания (в том числе контейнерного типа), которые 

также обеспечивают влагостойкость оборудования. 

Другим типом привода является паровая турбина (Рис 1.3) 

 

 
Рис. 1.3 Паротурбинная установка 

Паровая турбина - вид парового двигателя, в котором пара под давлением, действуя 

на лопатки ротора, вызывает его вращение. Пар, который образуется в паровом котле, 

расширяясь, под высоким давлением проходит через лопатки турбины. Турбина вращается и 

производит механическую энергию, используемую генератором для производства 

электроэнергии. 

Электрическая мощность системы зависит от того, насколько велик перепад 

давления пара на входе и выходе турбины. КПД паровой турбины в части генерации 

электроэнергии ниже, чем у газовых турбин или двигателей внутреннего сгорания, но в 

составе когенерационных систем суммарная эффективность паровой турбины может 

достигать 84% в расчете на условную единицу израсходованного топлива (зависит от 

теплотворной способности топлива). 

Для эффективной работы пар в турбину должен подаваться с высокими давлением и 

температурой (42 бар/400 °С или 63 бар/480 °С). Такие условия предъявляют повышенные 

требования к котельному оборудованию, что приводит к прогрессивному росту капитальных 

затрат и стоимости сопровождения. 

Преимуществом технологии является возможность использования в котле самого 

широкого спектра топлив, включая твердые. Однако использование тяжелых нефтяных 

фракций и твердого топлива снижает экологические показатели системы, которые 

определяются составом продуктов, отходящих из котла, горения. Паровые турбины 

производят гораздо больше тепла, чем электроэнергии, в результате имеют место высокие 

затраты на установленную мощность. 

Показатели эффективности когенерационных установок 
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При выборе типа оборудования необходимо учитывать показатели его работы. 

Однако для каждой отдельной установки набор показателей ее эффективности может 

несколько отличаться и определяться путем проведения эффективного аудита. 

Таким образом, основными показателями эффективности когенерационных 

установок являются: 

 электрический КПД; 

  тепловой КПД; 

  эксергетический КПД; 

  коэффициент использования теплоты топлива. 

На примере ТЕЦ «Шепетовского сахарного комбината» подберем когенерационную 

установку. 

На сушку сельскохозяйственных продуктов ежегодно расходуется значительное 

количество природного газа. Повысить эффективность использования природного газа 

возможно путем сочетания работы сушильных установок с работой энергетических 

установок - паровых котлов и ГТУ путем использования теплоты их продуктов сгорания.  

Сушка отпрессованого жома (30% СР) предполагается осуществлять в две стадии, в 

двух сушильных барабанах с использованием низкотемпературной (130 
0
C) теплоты 

дымовых газов паровых котлов ТЭЦ и среднетемпературных (415 
0
C) продуктов сгорания 

природного газа газотурбинной установки (ГТУ).  

Реализация такого теплоэнергетического комплекса гарантирует уменьшение 

удельных расходов природного газа на производство обоих видов продукции - сахара-песка 

и сухого жома, и существенное уменьшение себестоимости жома. 

Проанализировав КУ можно сказать что для данного предприятия выгоднее всего 

использовать ГТУ. 

Определить мощность ГТУ можно исходя из мощности сушильных барабанов. 

Подберем ее по производительности завода. 

 

А
ж      Асв 

 

где А
ж

 - производительность заводом жома; 

      А
св

 - производительность заводом свеклы; 

 

А
ж                т сут  

    

  
       т час   

 

Определим количество воды необходимое выпарить с 32% сухого вещества 

 

            
СВн

СВк
  

 

где     А
ж

 

      
СВн

СВк
 - процентное соотношение начального и конечного сухого вещества. 

 

              
 

  
       т час  
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Определим количество воды необходимое высушить 

 выс   
       

СВн

СВк
  

 

где                               т час  

 

 выс          
  

  
       т час  

 

Производительность сушильных барабанов 

 

 суш   выс             
                     Гкал час  

 

Необходимое количество подводимого тепла 

 

 подв  
 суш

 суш
 
   

    
    Гкал час  

 

Посчитаем в МВт 

 

   Гкал час            МВт 
 

В зависимости от КПД ГТУ определяем мощность газотурбинной установки. 

Электрический КПД ГТУ составляет 28% соответственно тепловой 72%. Составив 

пропорцию получим электрическую мощность ГТУ 4,5 МВт. 

 

Выводы 

Реализация на сахарных заводах инвестиционных проектов реконструкции 

жомопрессовой отделений, отделений сушки и гранулирования жома, а также строительство 

специализированных складов для его хранения является актуальной задачей для отрасли, 

решение которой позволяет снизить остроту экологических проблем, увеличить экспорт 

сушеного жома и повысить эффективность свеклосахарного производства. 

Целесообразно использовать отходы сахарной промышленности, а именно сахарной 

свеклы, для изготовления прессованного жома. Так повышается КПД не только сахарного 

завода но и оборудования установленного на ТЕЦ этого завода. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД СТВОРЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ СТЕНДІВ ЗА 

НАПРЯМОМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 

 

 

В статті розглядається  роль лабораторних практикумів, важливість їх проведення 

на обладнанні, яке відповідає останнім вимогам науки і техніки . Досвід  використання 

новітніх стендів в країнах Європи,  сучасний стан лабораторних стендів в Україні, та 

перспективи його розвитку.          

В статье рассматривается роль лабораторных практикумов, важность их 

проведения на оборудовании, которое отвечает последним требованиям науки и техники. 

Опыт использования новейших стендов в странах Европы, современное состояние 

лабораторных стендов в Украине и перспективы его развития. 

The article examines the role of laboratory workshops, the importance of holding the 

equipment that meets the latest requirements of science and technology. Experience the newest 

stands in Europe, the current state of laboratory stands in Ukraine an prospects of its development 

 

  

Вступ 

Основна особливість технічної освіти – необхідність організації та проведення 

лабораторних практикумів із застосуванням реального дослідницького обладнання. 

Адже в даний час на перший план виступає потреба в підготовці не просто хороших 

фахівців, що володіють тією чи іншої певною сумою знань, а насамперед людей,які вміють 

творчо мислити, здатних швидко реагувати на будь-які нестандартні ситуації, постійно 

вдосконалювати свої знання, та вміння їх використовувати  . 

Підготовка конкурентних, висококваліфікованих кадрів, що володіють сучасними 

знаннями, практичними навичками роботи, є однією з найважливіших задач на даному етапі 

розвитку країни. Тому зараз, як ніколи гостро, відчувається необхідність докладання великих 

зусиль для вдосконалення самого змісту навчання, засобів і методів підготовки фахівців за 

таким важливим технічним напрямком як електропостачання. 

Для підвищення якості професійної освіти одне з головних місць займає використання 

в організації навчального процесу наявність не тільки хороших викладачів, але і різних 

технічних засобів навчання. Це, так звана, навчальна техніка. До неї відносяться різні 

навчальні установки, лабораторні стенди, апарати та лабораторні комплекси. Сучасне 

навчально-лабораторне обладнання наближене за своїми функціональними 

характеристиками до виробничого обладнання і дозволяє моделювати технологічні процеси, 

що здійснюються на виробництві, а також дає можливість студентам, не тільки закріпити, а й 

практично перевірити ті теоретичні знання, які вони отримали. 

По тому, наскільки серйозно використовується лабораторна база та навчальна техніка, 

можна зробити висновок про те, наскільки відповідально і професійно ставиться до своїх 

обов'язків навчальний заклад професійної освіти. Тільки при наявності сучасної навчально-

лабораторної бази та техніки можна підготувати фахівців з високим рівнем підготовки, що 

відповідає запитам роботодавця. Тільки якісне навчально-лабораторне обладнання допоможе 

викладацькому складу побудувати грамотний освітній процес. Створення комплексу 

навчальних лабораторій, наближених до виробництва в узгодженні та за підтримки 
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роботодавця, в корені міняють форму навчання, так як саме сучасне лабораторне обладнання 

дозволяє на практиці перевірити свої теоретичні знання, а також напрацювати певний 

практичний досвід. 

Проте, витрати на організацію і проведення лабораторних практикумів можуть 

становити до 80% всіх витрат на підготовку фахівців у галузі електропостачання. Зрозуміло, 

що в умовах різкого зменшення фінансування навчальних закладів першою жертвою стають 

навчальні лабораторії: обладнання швидко старіє морально, а фізично приходить в 

неробочий стан. 

Але, головне, що традиційні навчальні лабораторії, і лабораторні стенди які 

використовуються в Україні, не виконують своєї основної функції, що складається в тому, 

щоб навчити студентів постановці, проведення та обробки результатів інженерних 

експериментів. Замість цього студентам пропонується виконати задану послідовність дій по 

включенню і відключення джерел живлення, записи показань вимірювальних приладів, 

побудові графіків. 

Останнім часом, у зв'язку з широким впровадженням комп'ютерних моделюючих 

систем, активно обговорюється питання про необхідність збереження традиційної форми 

виконання лабораторних робіт на фізичних лабораторних стендах. Особливо часто це 

питання піднімається для простих об'єктів типу механічний маятник, транзистор, електрична 

схема тощо, для яких  наявні математичні моделі адекватно описують досліджувані процеси. 

У зв'язку з цим пропонується практично повністю відмовитися від створення та підтримки 

дорогих, громіздких, часом, енергоємних і складних в обслуговуванні фізичних 

лабораторних стендів. 

Однак, не складність об'єкту вивчення і не наявність або відсутність його математичної 

моделі диктує необхідність постановки навчального експериментального дослідження, а 

лише стратегія підготовки техніка, інженера, наукового працівника. Точно так само, як 

вміння читати технічну літературу, розбиратися в електричних і монтажних схемах, 

конструкторської документації, вмінню проводити перевірочні, проектні розрахунки, 

використовувати апарат моделювання, майбутній технічний фахівець в обов'язковому 

порядку  повинен бути навчений техніці постановки та проведення інженерного 

експерименту на лабораторних стендах. Без цього фахівець в галузі техніки і технологій 

просто не відбудеться.  

Роль лабораторного практикуму 

В розвинених країнах Європи та світу чітко виділені і прописані задачі, які майбутній 

фахівець, в процесі навчання  із лабораторним стендом, має досягти: 

1. Практичне закріплення отриманих теоретичних знань. Одна справа зрозуміти 

фізичний процес через його математичний опис і зовсім інша - побачити його прояв в 

реальному технічному пристрої. Тільки така єдність має сприяти найбільш повному і 

цілісному уявленню про об'єкт вивчення. Досвід завжди був критерієм істини. 

2. Набуття навичок самостійної роботи з реальним обладнанням. Коли це робиться 

систематично при вивченні різних навчальних дисциплін майбутньої професії, то поступово 

виробляється відчуття професійного проникнення в обрану предметну область, зникає страх 

«доторкнутися до заліза». 

3. Планування та постановка інженерного експерименту. З чого починати? Якого 

результату слід очікувати? Які параметри варіювати і в яких межах? Які вихідні показники 

контролювати і з якою точністю і швидкодією? - Ось ті основні питання, які доведеться 

самостійно вирішувати в практичній діяльності і підказати буде нікому, якщо не навчився 

цього в процесі навчання. 
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4. Вибір обладнання для проведення експерименту. Далеко не завжди доступно те 

обладнання, яке необхідно. Чим замінити його і чи буде заміна коректною? Коли вибір 

великий, починаються питання економічної доцільності вибору і т.д. Вибирати потрібно 

вміти і цьому теж треба вчитися. 

5. Обробка і пояснення результатів експерименту. Провести експеримент - це тільки 

половина справи, хоча й затратна. Але витрати виявляться не виправданими, якщо з 

результатів не зробити висновки.. 

6. Зіставлення результатів теоретичного аналізу з експериментальними даними. Це, 

мабуть, найголовніше і найскладніше в інженерному експерименті, для чого він, власне, і 

призначений. У експериментатора завжди повинно бути вихідне уявлення про 

досліджуваний фізичному процесі - вихідна математична модель. Наскільки вона була вірна? 

Якщо не дуже, то чи можна за результатами експерименту її уточнити? Тоді мета і витрати 

на експеримент будуть виправдані. 

В Україні ніяк не регламентують змістовну частину лабораторного практикуму, 

визначаючи, в кращому випадку, його обсяг у порівнянні з теоретичною частиною 

дисципліни. Відсутній і який-небудь серйозний державний контроль та атестація 

використовуваного в вищих навчальних закладах лабораторних стендів. Тому вибір об'єктів 

лабораторного практикуму та визначення його змісту часто відбуваються без урахування 

реальних потреб навчального процесу. 

Не маючи достатньої фінансової підтримки, часто замість необхідного  оновлення та 

заміни морально застарілих чи непрацюючих  лабораторних стендів, йдуть по шляху 

найменшого опору -  заповненням відведеного лабораторного часу рутинними операціями. 

Стан та розвиток лабораторного обладнання 

Нещодавній аналіз лабораторної бази університетів України з електротехнічних 

спеціальностей виявив декілька основних,  часто співіснуючих  типів морального та 

технічного станів лабораторного устаткування.  Досить типовою є наявність великої 

кількості застарілого устаткування, яке залишилося ще з часів формування відповідних 

кафедр і факультетів у часи СРСР. Таке лабораторне устаткування або залишається в 

незмінному вигляді, або деякою мірою модернізується власними силами кафедр. При цьому 

слід враховувати природні чинники інерційності процесу модернізації обладнання: низьке  

фінансування,  недостатній рівень практичної технічної підготовки викладацького складу 

кафедри з питань проектування сучасних електронних систем  програмування та 

комп’ютеризованого керування.  Найбільш актуальним це питання є для підготовки фахівців 

за спеціальностями,  пов’язаними з контролем та керуванням електротехнічними об’єктами, 

електропостачанням.    

Тому у таких випадках викладачам та студентам приходиться працювати із стендами, 

які морально та технічно застарілі, в яких обмежений перелік робіт і  які займають значну 

площу  – це стенди першого покоління. 

Спеціалізовані лабораторні стенди (стенди першого покоління) являють собою 

сукупність приладів, джерел живлення, джерел сигналів, наборів опорів, виконавчих 

механізмів, технологічних пристосувань для кріплення, навантаження тощо, відібраних 

спеціально для дослідження конкретного і єдиного об'єкта вивчення. 
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Як правило, на стендах першого покоління використовується стрілочні вимірювальні 

прилади і найпростіші ручні засоби управління об'єктом (реостати, контактори). Такий 

примітивний за сьогоднішніми мірками арсенал не дозволяє ставити серйозних 

дослідницьких завдань. Навчання зводиться до зняття статичних характеристик, причому 

основна увага приділяється технології отримання експериментальних даних і подальшої їх 

«ручний» обробці. 

Перевагою такого підходу вважається простота отримання вихідних даних, та невелика 

вартість. 

Недоліків у такого лабораторного обладнання значно більше: 

•  дуже важко реалізувати фронтальне проведення робіт, тому що потрібна велика 

кількість стендів; 

•    з цієї ж причини обмежується перелік об'єктів експериментального дослідження; 

•  практично неможливо вивчати перехідні процеси і режими багатоканального 

управління через обмеженість можливостей засобів вимірювання та управління; 

•    значно збільшуються необхідні площі лабораторних приміщень. 

 Інший  тип стану лабораторних стендів та лабораторного устаткування пов'язаний із 

рекламною діяльністю провідних фірм-виробників електротехнічного обладнання (Shneider 

electric, LAPP, ABB, Moeller, Siemens та інші)  або компаній-постачальників такого 

обладнання.  Вони формують на кафедрах вищих навчальних закладів  лабораторії на базі 

обладнання власного виробництва. Проте, основною метою таких акцій є реклама своєї 

продукції для цільової аудиторії –  майбутніх інженерів та керівників підрозділів 

підприємств.  Незважаючи на ряд недоліків таких лабораторій,  а саме:  непристосованість 

таких стендів до навчального процесу, закритість технічних рішень та програмного 

забезпечення,  низька наочність та відсутність методичного супроводження –  використання 

такого лабораторного обладнання часто є єдиним шансом оновити лабораторії в сучасних 

умовах. 

Такі стенди здебільшого належать до  другого покоління лабораторних стендів , які є 

більш функціональні,але все-таки відстають від європейських аналогів.  
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Універсальні лабораторні стенди (стенди другого покоління), на відміну від 

спеціалізованих , призначені для дослідження групи змінних об'єктів вивчення. 

Лабораторний стенд другого покоління містить загальну для всіх об'єктів частину 

(вимірювальні прилади, джерела сигналів, блоки живлення і т.д.) і спеціальне устаткування, 

що призначалися для кожного змінного об'єкта (сам змінний об'єкт, спеціальні 

пристосування, виконавчі механізми). 

 
 

На лабораторних стендах другого покоління, як правило, використовуються 

універсальні цифрові вимірювальні прилади, осцилографи, а також більш досконалі засоби 

управління у вигляді напівпровідникових регуляторів. Більш досконалий арсенал 

лабораторних засобів дозволив звільнити студентів від ряду рутинних операцій і направити 

їх зусилля на вивчення змістовної частини досліджуваних фізичних процесів. 

Перевагами таких стендів є - значне (практично на порядок) скорочення кількості 

необхідних стендів і стендового обладнання (а, отже, і займаних площ),більша 

функціональність стендів, можливість виконувати більшу кількість лабораторних робіт, 

спрощення його обслуговування, спрощення реалізації фронтального методу виконання 

лабораторних робіт (на всі наявні стенди можна одночасно поставити один і той же об'єкт 

вивчення). 

Недоліки є наслідком універсальності і змінності устаткування, тобто, універсальне 

устаткування, як правило, більш складне та дороге, а при частій його зміні зменшуються 

терміни термін служби устаткування, що в свою чергу  збільшує експлуатаційні витрати. 

Великим недоліком є те, що у більшості таких стендів пристрої та елементи сховані 

всередину, а на передній план виходять мнемосхеми лабораторних робіт, тому зазвичай 

студент погано уявляє собі навіть зовнішній вигляд досліджуваного в роботі об'єкта, а стенд 

для нього перетворюється на такий собі «чорний ящик» з безліччю клем і позначень . У 

зв'язку зі змінами елементної бази електроніки лабораторія повинна постійно оновлюватися і 

вдосконалюватися, що вимагає складного, дорогого лабораторного устаткування. В існуючих 

універсальних стендах відсутня можливість діагностики несправності електронних 

пристроїв. 
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В плані розробки та експлуатації лабораторних стендів Європа відірвалась від України 

далеко в перед. Це, в першу чергу, зв’язано з фінансуванням цієї галузі, контролю з боку 

держави, темпами розвитку, та менталітетом людей. Тому в розвинених країнах вже давно 

масово використовують стенди третього покоління, які є наближеними за своїми 

функціональними характеристиками до виробничого обладнання, що відповідають останнім 

вимогам науки і техніки. В той час, як у нас такі стенди використовуються тільки в 

одиничних випадках. 

Навчальний лабораторний стенд третього покоління перетворився в автоматизоване 

робоче місце , що містить керуючу обчислювальну машину і пристрої її сполучення з 

об'єктом . У більшості випадків вимірювальні прилади як такі відсутні. Їх функції виконують 

датчики відповідного типу, підключені до вхідних каналів пристроїв сполучення, виконаним 

у вигляді набору стандартних модулів сполучення . Управління об'єктом передається 

керуючою обчислювальною машиною і реалізується виконавчими механізмами через вихідні 

модулі пристроїв сполучення з об’єктами (цифро-аналогові перетворювачі, програмовані 

таймери, вихідні регістри і т.д.). 

 
Практично повністю змінилися функції експериментатора. Він безпосередньо перестає 

управляти процесом , а  перетворюється на оператора обчислювальної машини. Його 

завдання зводиться до формування програми проведення експерименту та оцінки 

результатів. Експериментатор повністю звільняється від всіх рутинних операцій (ручне 

підтримання режиму проведення експерименту, знімання та запис вихідних даних приладів, 

обробка результатів, побудова залежностей - все це робить комп’ютер) і може зосередитися 

на творчих питаннях пошуку оптимальних або екстремальних рішень. 

Перевагою лабораторного обладнання третього покоління є, як уже зазначалося, 

відсутність рутинних операцій, і використання всього відведеного часу на реалізацію 

індивідуальних творчих рішень. З'являється також можливість попереднього моделювання 

досліджуваних фізичних процесів, що робить процедуру експериментального пошуку більш 

осмисленою і продуктивною. Можна досліджувати як статичні, так і динамічні показники 

об'єктів в режимах багатоканального керування з досить складним алгоритмам. Навчальні 

стенди побудовані на сучасному рівні і підвищують ефективність за рахунок застосування 

автоматизації, мультимедійних та інформаційних технологій. Зазвичай, для організації 

робочих місць застосовуються спеціальні столи з розсувними ящиками з замками і панеллю з 
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роз'ємами для портів і джерел живлення . Завдяки цьому підвищується універсальність 

навчальних лабораторій, тому що при завантаженні не спеціалізованими завданнями, 

можливе застосування інших дисциплін, навчальне обладнання можна зберігати в ящику, 

який замикається на замок. 

Головний недолік, мабуть, полягає в неефективному використанні коштів 

обчислювальної техніки. Дійсно, підключення до кожного лабораторного стенду 

персонального комп'ютера із засобами сполучення   занадто дорого, якщо до того ж 

врахувати, що коефіцієнт використання такого обладнання протягом навчального року 

надзвичайно низький. 

Також, останнім часом у Європі та й в Україні  у зв’язку із широким впровадженням 

комп’ютерних моделюючих систем на практиці крім традиційних занять на фізичному 

обладнанні, активно застосовуються віртуальні лабораторні практикуми по різним технічним 

дисциплінам, та лабораторні стенди із віддаленим доступом. 

Лабораторні стенди віддаленого колективного доступу (стенди четвертого покоління) 

є спробою подолати головний недолік лабораторного обладнання попереднього покоління, 

зберігши всі його переваги. 

Технічно суть зводиться до покладання на обчислювальну машину автоматизованого 

лабораторного стенду третього покоління додаткових функцій сервера віддаленого доступу. 

У цьому випадку відкривається можливість колективного доступу до одного лабораторному 

стенду багатьох користувачів по комп'ютерних мережах практично без обмеження відстаней. 

Переваги такого підходу очевидні: 

• значно (на порядки) скорочується кількість необхідного лабораторного устаткування, 

лабораторних площ, обслуговуючого персоналу; 

• повністю виключаються рутинні операції і відкриваються можливості для творчого 

індивідуального підходу; 

• практично повністю знімаються часові обмеження проведення лабораторних 

досліджень, оскільки лабораторні стенди цього типу можна тримати в цілодобовому 

робочому режимі.  
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І, як наслідок, віддалений доступ до досліджуваного об'єкта став широко 

застосовуватися в практиці у вигляді лабораторій з віддаленим доступом для інженерної 

освіти. Тепер досліджуваний стенд може перебувати в стінах навчального закладу, а студент 

за допомогою персонального комп'ютера може повною мірою виконувати експериментальні 

завдання. Це дає змогу виконувати лабораторні роботи студентам, які навчаються 

дистанційно , або заочно. Також, метод лабораторій з віддаленим доступом дозволяє відразу 

декільком студентом працювати за однією установкою. В цьому випадку робоче місце являє 

собою комп’ютер з мережевим підключенням, на якому запущено відповідне програмне 

забезпечення. На екрані студент бачить різні індикатори, стрілки приладів, органи 

управління, і навіть зображення досліджуваної системи, отримане з веб-камери. 

 Проте, виникає дилема: чи можна вважати зображення на дисплеї комп'ютера 

«реальним» обладнанням і чим воно відрізняється від імітації? Чи важливий для інженерної 

освіти експеримент з цим обладнанням, або достатньо дослідження систем, змодельованих 

програмно? Хоч  інколи модель надає набагато більші можливості маневрування 

параметрами системи, ніж реальне обладнання, що важливо для комплексного вивчення 

предмета  . Але не можна забувати про те, що мова йде про підготовку інженерів, адже 

сутність інженерної кваліфікації полягає не тільки і навіть не стільки у володінні 

формальними методами вирішення інженерних завдань, скільки в розвиненій інтуїції, так 

званому інженерному чутті, яке спирається на знання фундаментальних фізичних 

властивостей технічних об'єктів і процесів. 

Також стали популярними віртуальні лабораторні стенди  -  це менш ресурсномістка 

альтернатива - вивчення предмета за допомогою моделюючих програм. Імітаційне 

моделювання дозволяє з мінімальними витратами на «залізо» змоделювати практично будь 

лабораторний експеримент. Може навіть виявитися, що комп'ютерна реалізація 

досліджуваного на лабораторному стенді процесу в методичному сенсі буде найбільш 

вдалою і повною. 

Вивчення матеріалу за допомогою моделюючої програми можливо, але, здебільшого, 

при цьому відбувається просте «натаскування» студента. Інша справа якщо в процесі 

навчання студент після освоєння теоретичного матеріалу самостійно будує свою власну 

модель, тоді йому буде доступно змінювати не тільки параметри, але й основні принципи і 

закони. Але ж, щоб будувати адекватні математичні моделі, необхідно глибоко розуміти 

фізичну природу об'єктів моделювання. Щоб приймати технічно грамотні рішення при 

роботі з системами електропостачання, необхідно вміти правильно сприймати і осмислювати 

результати обчислень, враховувати різні фактори. Таким чином, осмислена робота з 

моделями вимагає певної інженерної кваліфікації, і, на мій погляд, не допустима на 

початковому рівні інженерної освіти. 

Перспективи для України 

Принцип побудови та використання лабораторних стендів з віддаленим доступом або 

віртуальних лабораторних стендів не є новим, але в технічних вузах України цьому питанню  

приділяється дуже мало уваги, відсутній системний підхід і обґрунтований принцип вибору 

структури дистанційного доступу і керування фізичним устаткуванням: 

-     більшість систем будуються на конкретних підходах окремих розробників; 

- створені системи переважно мають монопольний режим керування 

експериментальною установкою. 

Потрібно відзначити значне відставання в створенні та використанні таких стендів 

вузів України від провідних світових вищих навчальних закладів, в яких розроблені і вже 

активно використовуються  більше 120 мережевих лабораторій для проведення дистанційних 
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лабораторних практикумів з різних технічних дисциплін (Remote Lab – м. Берлін, Германія; 

PEARL – м. Дублін, Ірландія; СДУ – м. Турин, Італія; REMOTE – вузи Європи; серед 

мережевих лабораторій Російської Федерації – це «Лабораторія електронних засобів»). 

Отже, об’єднання фізичного та віртуального устаткування дозволить підвищити 

інформативність лабораторних практикумів, розширити можливості його використання, та 

творчо підходити до виконання завдань. Але потрібно згадати, що ступінь автоматизації на 

існуючому лабораторному обладнанні носить локальний характер, тобто не дозволяє 

дистанційно проводити моніторинг і керування технологічним процесом. Вирішити це 

питання можливо тільки за допомогою інтеграції різного територіально віддаленого 

лабораторного устаткування з телекомунікаційними мережами в єдину інформаційну 

систему, складовими частинами якої будуть виступати мережеві лабораторії. Подібна 

інтеграція дозволить отримати ряд суттєвих переваг: 

- значно збільшити перелік лабораторного обладнання, яке використовується для 

проведення практичних занять (для студентів буде присутня можливість доступу не тільки 

до власних лабораторних установок, але й до інших лабораторних установок технічних 

українських вузів та науково-дослідних інститутів); 

- підвищити економічну ефективність проведення лабораторних занять за рахунок 

зменшення завантаження лабораторій; 

-  створити умови для проведення самостійної роботи студентів на практичних заняттях 

та підвищити безпеку проведення лабораторних робіт на автоматизованих установках.  
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УДК 621.1 

Є. М. Іншеков – к.т.н., доцент, Л. М. Чернюшок - магістр 

ТОРФ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТЕПЛОВОЇ 

ЕНЕРГІЇ, НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

E. M. Inshekov - PhD, docent, L. M. Chernyushok - МА 

PEAT AS AN ALTERNATIVE SOURCE FOR HEAT PRODUCTION, IN TERMS 

OF PAPER MAKING INDUSTRIES 

Анотація. У статті розглянуто проблеми використання місцевих видів палива, 

зокрема торфу. На прикладі конкретного підприємства досліджено схемні, та конструктивні 

рішення передбачені в котельні, при використанні твердого палива, як ресурсу для 

отримання теплової енергії, замість газоподібного. 

Ключові слова: місцеві види палива, торф, паливо для котельних агрегатів.  

Annotation. The article considers the problems of local fuels usage, especially peat 

utilization. The network and design solutions provided for the boiler-house, using dry fuel as a 

resource for heat energy instead of gas fuel are investigated on the example of a specific company. 

Key words: local fuels, peat, fuel for steam generating units. 

Вступ. Аналіз пошуку альтернативних енергоресурсів стає дедалі актуальнішим з 

року в рік. Зростання цін на енергоресурси вимагають більш ощадливого й раціонального 

їхнього використання. Назріла потреба в модернізації більшості великих котелень. Це 

обумовлено як необхідністю підвищення їх енергоефективності, так і можливості 

використання альтернативних місцевих видів палива. Тенденції розвитку економічних і 

політичних відносин у нашій країні  говорять про те, що ціни на рідке паливо й газ будуть 

постійно зростати до рівня світових.  

Метою роботи є проведення суттєвої оптимізації споживання енергоресурсів, задля 

економії коштів підприємствами паперової промисловості, та зниження собівартості 

продукції. 

Матеріали та результати досліджень. Особливості використання торфу. Його 

запаси в Україні та класифікація. Основними споживачами торфу є сільське господарство 

і промислово-енергетичний комплекс. Спершу торф зазвичай застосовувався як побутове 

паливо, але з часом почалося його широке використання в промисловості та енергетиці у 

вигляді фрезерної крихти, брикетів та гранул. У деяких країнах існують заводи, що 

випускають мінеральні добрива на основі торфу. Малорозкладений сфагнових торф 

використовується як підстилки для тварин і на птахофермах, для приготування насиченої 

мінеральними добривами парникового ґрунту. У деяких країнах торф'яні ґрунти 

використовуються для вирощування овочів, садових культур і рисових посівів. У багатьох 

країнах торф у вигляді крихти застосовується для упаковки, що швидко псуються, овочів і 

фруктів при тривалих перевезеннях. Також він використовується для очищення стічних вод, 

поверхні землі від нафтопродуктів і як сировину для хімічної і енергохімічної промисловості. 

Шляхом термічної переробки з торфу отримують кокс, газ, брикети, активоване вугілля, 

бітуми, віск, гумінові кислоти та інші продукти. Торф широко застосовується в медицині та 

курортології, а також в якості ізоляційного і будівельного матеріалу. Продукти переробки 

торфу знаходять застосування в машинобудуванні, меблевій, поліграфічній та косметичній 
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промисловості, у виробництві товарів побутової хімії. 

В Україні виявлено і розвідано 1562 торф'яних родовищ із загальними запасами 1853 

млн. тонн, а загальна їх площа становить 639,5 тис. га. Близько 96% торф'яних ресурсів 

України належить до низинному типу, 1,8% - верхова, 1,6% - перехідному і 0,6% - змішаною. 

Найбільші ресурси торфу зосереджені в північних регіонах країни (на Поліссі) - Волинській, 

Рівненській, Сумській, Чернігівській та Житомирській областях. На їх території виявлено і 

розвідано 1056 родовищ, запаси яких складають 1160 млн. тонн. 

У Західному і Східному Поліссі переважають середні по площі родовища (200-1000 

га), Центральному Поліссі (Київська та Житомирська області) - родовища невеликі (до 100 

га). На південь від Полісся заторфованість території зменшується, і торф'яні родовища 

зустрічаються переважно в долинах річок. Всі вони низинного типу і високозольні (30-50%). 

Запаси торфу тут незначні і промислової цінності зазвичай не мають, за винятком родовища 

"Кардашинське" у Херсонській області. Торф'яні ресурси лісостепових і степових областей 

України зазвичай незначні. Відкладення торфу тут мають малу потужність (близько 1,0 м), 

високу зольність, а площа родовищ зазвичай становить 10-20 га. В АР Крим, Одеській та 

Чернівецькій областях родовища торфу взагалі не виявлені. 

Близько 81% видобутого в Україні торфу використовується як паливо, а 19% - в якості 

добрив. У невеликих обсягах (близько 15 тис. тонн) Україна експортує торф'яну продукцію 

(переважно як паливо), а окремі сорти торфу ввозить (близько 1700 тонн). Вивченість 

торф'яних родовищ в Україні дозволяє значно збільшити видобуток торфу для палива, 

виробництва органічних добрив та підстилки для худоби. Вивчені запаси торфу наведені у 

таблиці 1 [1]. 

Таблиця 1- Розвідані запаси торфу родовищ України 

В Україні торф, як енергетичне паливо місцевого походження, використовується  не 

повною мірою, хоча як енергетична сировина, має цілий ряд переваг у порівнянні з вугіллям 

 Кількість родовищ Запаси, тис. тонн Видобуток, 

тис. тонн Усього Розробляються Загальні Підтвердитидичного 

Вінницька 47 8 33728 3713 – 

Волинська 226 86 372153 160706 206 

Житомирська 187 59 83707 31791 31 

Івано-

Франківська 
35 13 13324 5228 20 

Київська 51 14 147810 36978 10 

Львівська 128 46 200050 67360 86 

Полтавська 49 20 69806 27230 1 

Рівненська  330 46 361951 135822 207 

Сумська 115 53 101456 55511 3 

Тернопільська 76 27 102124 26375 25 

Херсонська 3 1 2726 1664 6 

Хмельницька 80 30 61519 24214 – 

Черкаська 37 12 52127 22346 26 

Чернігівська 198 88 250019 63925 92 

Україна 47 8 33728 3713 – 
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і газом, а саме:  

- істотно, в 2-3 рази, меншу питому вартість одиниці маси палива, наведеного до  

теплотворної здатності;  

- гранично низький вміст сірки, що становить 0,15 % у торфі проти 2,0 - 4,0 % у 

вугіллі. Це практично виключає необхідність застосування спеціальних заходів щодо 

очищення газів, що відходять;   

- помітне зменшення енергетичних витрат на підготування палива;  
- великий вихід летючих речовин у торфі (близько 70%) забезпечує оптимальні умови 

розпалу топки.  

Торф і продукти переробки торфу відносяться до першої групи першого класу 

промислової продукції. Номенклатура, позначення показників якості та характеризуються 

властивості торфу та продуктів переробки наведено у таблиці 2 [1]: 

Таблиця 2 - Класифікація торфу 

Найменування показника якості 
Позначення 

показника якості 

Найменування 

характеризується властивості 

Тип торфу (ГОСТ 21123-75) –– Умови торфонакопленія 

Група торфу (ГОСТ 21123-75) –– 
Співвідношення рослинних 

залишків у торфі 

Вид торфу (ГОСТ 21123-75) –– 
Ботанічний склад рослин-

торфооутворювачів 

Ступінь розкладу,% (ГОСТ 

21123-75) 
R 

Вміст безструктурні рослинних 

залишків 

Зольність,% (ГОСТ 21123-75)  
d
 

Маса мінеральної частини 

торфу 

Масова частка вологи,% (ГОСТ 

21123-75)  

Маса води, що знаходиться в 

торфі 

Засміченість,% З 
Домішки (деревні та інші 

залишки) 

Масова частка дрібниці,% m 

Наявність класу менше 25 мм в 

кусковий торфі, брикетах і 

полу брикетах 

Щільність, кг/м
3
 Ρ Фізична властивість 

Механічна щільність при 

випробуванні в барабані,% 
П 

Міцність брикетів і 

напівбрикетів 

Водопоглинаємість,% (ГОСТ 

21123-75) 
Вл Фізична властивість 

Вологоємність, кг вологи на кг 

сухої речовини 
Вс  

Теплота згоряння при сп-нні в 

калориметричних бомбах, Дж / кг  
Теплоцінність 

Кислотність рН Реакція середовища 

Масова частка рухомих форм 

речовин,%: 
  

азоту (поглиненого аміаку 

нітратного) 
N Хімічний склад живильних 

речовин 
Фосфору Р2О5 
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Калію K2О 

Заліза Fe2O3 

Кальцію СаО 

Хлору Сl 

Розроблена промислово-хімічна класифікація торфу, яка в залежності від ботанічного 

складу і ступеня розкладання поділяє торф на 5 груп, різних за хімічним складом і 

напрямами використання, включаючи й отримання нових продуктів. 

Перша група - верхові малорозкладені види торфу (R = 10-20%) з високим вмістом 

легкогідролізуемих вуглеводів (до 40%) і целюлози (8-10%) - рекомендується до 

використання шляхом кислотного гідролізу для виробництва кормових дріжджів і кормових 

добавок, торф'яних поживних середовищ, щавлевої кислоти, фурфуролу, спиртів, гліколей та 

ін продуктів. 

Друга група - верхові торфи середнього ступеня розкладання (25-35%), що містять 6-

8% бензольного бітуму, до 25% гумінових кислот, з невеликою зольністю (3-5%). Вони 

придатні для воскового виробництва, газифікації та коксування, для виготовлення 

побутового кускового палива. 

Третя група - верхові торфи зі ступенем розкладання вище 35% з підвищеною 

бітумінозного і високим вмістом гумінових кислот. Вони застосовуються в основному для 

виробництва воску, для отримання активних вугілля, гумінових барвників, перетворювачів 

іржі, медичних препаратів, а залишок є гарним сировиною для отримання сорбентів різного 

призначення. 

Четверта група - низинні торфи середнього ступеня розкладу, що містять до 30-35% 

гумінових кислот і до 3,5% азоту - широко використовуються в сільському господарстві в 

якості органічних добрив, ґрунтів різного призначення при одержанні біологічно активних 

препаратів, для газифікації та виробництва брикетів. 

П'ята група - низинні торфи високого ступеня розкладання (50-60%) з великим 

вмістом гумінових кислот і азоту становлять інтерес для отримання ростових і біологічно 

активних речовин, інгібіторів корозії металів, а також для виробництва органічних добрив та 

паливних брикетів [2]. 

При використанні верхового торфу низького ступеня розкладання основними 

продуктами гідролізу є зацукрований торф, кормові дріжджі, торф'яна меляса. 

Негідролізуемий залишок може бути застосований для отримання активних вугіль, 

торфощелочних реагентів, наповнювачів пластмас або для виробництва гранульованих 

торф'яних добрив. При переробці верхового торфу зі ступенем розкладання понад 30% 

основним продуктом є віск, а залишок можна використовувати для отримання активних 

вугіль, наповнювачів пластмас, торфощелочних реагентів. 

Електронно-мікроскопічні дослідження показали, що гумінові комплекси 

представлені сферичними частинками з розмірами від 3 до 10 нм, схильними сполучатися в 

ланцюжки з утворенням пухких, сітчастих агрегатів. При сушінні гумінових компплексов 

можливе утворення глобул з розмірами від 80 до 2000 нм. 

Залежно від галузі застосування розрізняють: торф фрезерний (табл. 3), торф 

паливний для пилоподібного спалювання (табл. 4). Cтупінь розкладу торф'яної поклади 

повинна становити не менше 10% для низинного торфу і 15% для перехідного і верхового 

типів. Торф низького ступеня розкладання призначений для використання в сільському 

господарстві і зеленому будівництві, квітництво, тваринництві, промисловості, медицині, 

екології. Ступінь розкладу торфу не повинна перевищувати 20% [2]. 
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Таблиця 3- Вимоги на торф фрезерний для виробництва брикетів (ГОСТ 13672-76) 

Найменування показників Норма 
Метод 

випробувань 

Зміст робочої вологи,%, не більше 50 ГОСТ 11305–65 

Зольність (Аd),%, не більше 15 ГОСТ 11306–65 

Насипна щільність при умовній вологості 40%, кг/ 200 ГОСТ 13673–68 

Засміченість сторонніми горючими домішками, не 

більше 
5 ГОСТ 11130–75 

Таблиця 4 - Характеристика фрезерного торфу для пилоподібного спалювання  

Найменування показника Значення 
Метод 

випробування 

Масова частка загальної вологи,%, не більше 52 ГОСТ 11305–65 

Зольність Аd,%, не більше 23 ГОСТ 11306–65 

Засміченість З (шматки розміром понад 25 мм),%, не 8 ГОСТ 1130–75 

Масова частка загальної сірки,%, не більше 0,5 
ГОСТ 8606–93 

(ИСО 8601–2001) 

Досліджені заходи підвищення ефективності використання паливо - 

енергетичних ресурсів, при переході з природного газу на торф, на прикладі  

підприємств паперової промисловості.  

На прикладі підприємств паперової промисловості пропонується провести 

організаційно – технічні заходи з метою підвищення ефективності використання паливно – 

енергетичних ресурсів. Пропонується використовувати торф як ресурс для отримання 

теплової енергії. Практично всі джерела теплової енергії працюють на природному газі. З 

огляду на безальтернативність використання газового палива і наявність тенденції щодо 

значного його подорожчання, враховуючи збільшення ризику припинення подачі газу, 

система теплопостачання не відповідає вимогам надійності.  

На прикладі конкретного підприємства ТОВ «Моквинська паперова фабрика», 

розташованого в с. Моквин, Березнівського р-ну, Рівненської обл., розглядаємо варіант 

реконструкції котельні, при переході з природного газу на торф. 

Підприємство споживає за рік 12341 Гкал теплоти, яку на сьогоднішній день 

отримують при спалюванні у котлі ДКВР 6,5/13. 

Питома теплота згоряння природного газу становить qгаз=8258,9 ккал/м
3
, тобто для 

отримання такої кількості теплоти необхідно спалити : 

3

3

9

.25,1494
109,8258

1012341
мтисВгаз 




  

Розрахуємо кількість торфу необхідного для отримання 12341 Гкал теплоти. Питома 

теплота згоряння торфу становить qторф=502,46 ккал/кг, тобто для отримання такої кількості 

теплоти необхідно спалити [3]: 

тонВгаз 24561
1046,502

1012341
3

9





  

Схемні та конструктивні рішення  

Для переходу з природного газу на торф, у котельні передбачені такі зміни. У котлі 

ДКВР 6,5/13 встановити 1 додаткову форсунку, для торфу. Система підготовки та подачі 

торфу включає: бункер засипки, з якого по шнеку подається паливо до млина, із млина по 
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шнеку торф поступає до очищувача, після чого на робочий бункер (для збереження у 

підготовленому стані), далі йде на бункер подачі, звідки подається до форсунки, також 

одночасно до форсунки за допомогою нагнітаючого вентилятора поступає повітря. Після 

цього вводимо котел у робочий режим, для цього на щиту управління встановлюємо 

необхідну подачу торфу, та робочий тиск. Подача торфу регулюється частотою обертання 

приводних двигунів. Асинхронні двигуни є приводами для шнеків, млина, очищувача та 

нагнітаючого вентилятора. 

 
Специфікація обладнання 

Необхідно закупити : 

 − форсунка – 1 шт.; 

 − металеві пластини, для виготовлення бункера; 

 − шнеки ,для подачі торфу – 6 шт.; 

 − млин, для подрібнення палива – 1 шт.; 

 − редуктор – 4 шт.; 

 − очищувач – 1 шт.; 

 − нагнітаючий вентилятор – 1 шт.; 

 − щит управління – 1 шт.; 

 − ПРА (для кожного двигуна) – 5 шт.; 

 − кабелі – 100 м.; 

Вартість обладнання складе 1500000 грн. 

Монтажні роботи – 32000 грн. 

Заробітна плата персоналу – 10000 грн. 

Графік робіт 

1) Вивчення сутності проекту. - 5 днів; 

2) Розрахунок і вибір необхідного обладнання. - 7 днів; 

3) Вивчення ринку обладнання. - 3 дня; 

4) Визначення учасників проекту. - 1 день; 

5) Затвердження кошторису. - 3 дні; 

6) Підготовка приміщення. - 7 днів; 

7) Придбання обладнання, допоміжних матеріалів та їх доставка. - 3 дні; 

8) Монтаж нового обладнання. - 30 днів  
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9) Налагодження та запуск котельні. - 1 день; 

Як бачимо з графіка завдань проекту більша частина часу йде на монтаж нового 

обладнання та підготовчі роботи. 

Використання торфу як палива при його спалюванні більш екологічно безпечно, ніж 

вугілля, мазуту і сланцю. Наприклад, при заміні вугілля сланців і мазуту на торф зниження 

забруднення атмосферного повітря викидами оксидів сірки відбувається в порівнянні з 

вугіллям в 4-24 рази (у залежності від зольності і вугільного басейну), сланцем - в 9 разів, 

мазутом - у 6 разів, а викид твердих зважених частинок в 2-19 разів у порівнянні з вугіллям і 

в 36 разів у порівнянні з сланцем. Що залишилася від торфу зола чудово утилізується як 

добриво. При спалюванні торфу, навіть у недосконалих для цієї мети котлоагрегатах, 

канцерогенний практично відсутній у порівнянні з мазутом і вугіллям. Викиди оксидів 

вуглецю повністю компенсуються його акумуляцією торф'яно-болотними екосистемами [4]. 

Слід підкреслити й той факт, що при цьому відсутня інша екологічна проблема - забруднення 

ґрунту важкими металами (кадмієм, ванадієм, нікелем, цинком та ін.) Крім цього 

вирішується питання утилізації золи торф'яної, оскільки вона є гарним мінеральним 

добривом, що містить необхідні мікроелементи для росту сільськогосподарських рослин. 

Висновки 

Відповідно до вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

1. Використання запропонованої технології модернізації котелень існуючих 

промислових підприємств дозволяє при порівняно незначних фінансових затратах не тільки 

знизити собівартість випускаємої продукції, але і звільнити прихований енергоресурс країни. 

2. Порівняння цін на торф'яне паливо з цінами на інші види палива свідчить про 

перевагу торфу. Варто відзначити: запаси природного газу і нафти обмежені, а тому ціни на 

природний газ на внутрішньому ринку будуть зростати випереджаючими темпами. 

3. Запаси торфу в світі складають значний відсоток в енергобалансі кожної 

країни, особливо це стосується України.  
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Моніторинг енерговикористання та енергозберігаючих заходів 

 нотація. У ході магістерської дисертації були розглянуті методи побудови 

електричного балансу для підприємств теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та 

постачанні (розподілі) теплової енергії. Були проаналізовані переваги та недоліки Порядку 

розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємств теплоенергетики при 

виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії. 
 

 ннотация. В ходе магистерской диссертации были рассмотрены методы построения 

электрического баланса для предприятий теплоэнергетики при производстве, 

транспортировке и поставке (распределении) тепловой энергии. Были проанализированы 

преимущества и недостатки Порядка расчета нормативных затрат электроэнергии 

предприятий теплоэнергетики при производстве, транспортировке и поставке 

(распределении) тепловой энергии. 
 

Summary. During the master's thesis examined methods of balance of electric power system 

for enterprises in the production, transportation and delivery (distribution) of thermal energy. Were 

analyzed advantages and disadvantages of Procedure of calculation of standard costs of electric 

power enterprises of power in the production, transportation and delivery (distribution) of thermal 

energy. 
 

Актуальність теми. Найбільш актуальною та життєво важливою проблемою для України є 

забезпечення раціонального, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), 

тобто практичне вирішення питань енергозбереження в усіх ланках національної економіки. 

Необхідність практичного розв'язання питань моніторингу енергозбереження в Україні 

ні в кого не викликає сумнівів, принаймні протягом останніх 10 років. Ця необхідність, 

мабуть, давно усвідомлювалася і на всіх рівнях державного керування, але дана проблема так 

і не отримала постійної уваги Кабінетом Міністрів України. Тому таке питання потребує 

якнайшвидшого вирішення. Але для досягнення бажаних результатів необхідне постійне 

управління цими процесами на всіх рівнях економіки, включаючи споживачів 

енергоресурсів. Для того, щоб щось модернізувати, потрібно розуміти реальний стан об’єкту 

енергоспоживання, провести низку вимірювань та обстежень, а після реалізації заходів з 

енергозбереження  постійно відслідковувати їх практичну ефективність. Отже, існує 

необхідність моніторингу контролю енергоефективності та енергозберігаючих заходів. 

Статистичний аналіз показує, що на сучасному етапі розвитку української економіки для 

ПЕК важливо: 

-  опрацювати та здійснити цілісну систему заходів щодо забезпечення суттєвого 

поглиблення ринкових перетворень у паливно-енергетичних галузях; 

-  радикально змінити ситуацію, пов’язану з погашенням заборгованості із заробітної 

плати; 

-  забезпечити належний рівень техніки безпеки, охорони праці, медико-санітарного 

обслуговування, захисту довкілля тощо; 
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-  опрацювати комплексну програму реструктуризації теплових електростанцій, 

запровадження в тепловій енергетиці новітніх технологій, які б забезпечили у 

перспективі її функціонування за рахунок вітчизняної бази; 

-  забезпечити реалізацію програм модернізації та підвищення безпеки експлуатації 

енергоблоків атомних електростанцій з урахуванням міжнародних зобов’язань; 

-  прискорити прийняття законопроектів щодо економічного стимулювання 

ефективного використання енергоресурсів, впровадження сучасних 

енергоефективних технологій та обладнання; 

Оскільки, енергетика є найважливішою складовою частиною єдиного ПЕК держав, що 

включає видобування та транспортування ПЕР, їх безпосереднє використання 

енергоспоживаючим устаткуванням. 

Енергетична незалежність держави визначається рівнем самостійності керівництва 

держави у формуванні та здійснення політики, не залежної від зовнішнього та внутрішнього 

втручання та тиску, що виходять зі сфери діяльності ПЕК. Цей рівень, у свою чергу, 

визначається станом готовності ПЕК країни до протистояння дестабілізуючій дії внутрішніх 

та зовнішніх чинників, що створюють загрозу незалежній політиці країни у сфері 

енергозабезпечення національного господарства (економіки та населення). 

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є визначення напрямків та 

способів подальшого удосконалення для практичного застосування у виробничих умовах 

Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики 

при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії, що був 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.02.2009р. за № 172/16188. 

Задачі, які  необхідно вирішити для досягнення зазначеної мети, базуються на 

невирішених проблемах, що виникають при розрахунку нормативних витрат електроенергії. 

Отже, основні завдання даної роботи є наступними: 

1. Розрахунок нормативних витрат електроенергії підприємствами 

теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової 

енергії. 

2. Аналіз розрахованих значень нормативних витрат електроенергії та визначення 

недоліків даного Порядку розрахунку. 

3. Удосконалення Порядку розрахунку нормативних витрат електроенергії для 

його подальшого використання підприємствами теплоенергетики. 

Об’єктом дослідження є енергоустаткування котельного цеху 

ЗАТ «Теплогенерація». 

Предметом дослідження є Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії 

підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні 

(розподілі) теплової енергії. 

Наукова новизна одержаних результатів. При аналізі Порядку розрахунку 

нормативних витрат електроенергії підприємствами теплоенергетики при виробництві, 

транспортуванні та постачанні (розподілі) теплової енергії були виявлені певні недоліки, які 

в ході магістерської дисертації були усунені для подальшого використання даного Порядку 

розрахунку. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути 

реалізовані на досліджуваному підприємстві для підвищення рівня його ефективності 

енерговикористання. Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, можуть знайти місце 

при розробці комплексного механізму управління моніторингом енерговикористання та 

енергозберігаючих заходів. 
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Метою дослідження є розгляд існуючих в Україні методик визначення методики 

розрахунку нормативних витрат електроенергії на виробництво тепла і побудови балансів її 

споживання для підприємства теплоенергетики. 

Наказом Міністерства з питань житло-комунального господарства України №12 від 

02.02.2009р. затверджено «Порядок розрахунку нормативних витрат електроенергії 

підприємствами теплоенергетики при виробництві, транспортуванні та постачанні 

(розподілі) теплової енергії». В Мінюсті України даний наказ зареєстрований 23.03.2009р. за 

номером 172-16188. 

Цей порядок поширюється на всі підприємства теплоенергетики (крім систем з 

теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, іншими когенераційними установками, що 

використовують нетрадиційні або поновлювальні джерела енергії) незалежно від їх відомчої 

належності та форм власності. 

Метою цього: 

а) забезпечення єдиної методології при розрахунках і нормуванні витрат електроенергії 

на потреби підприємств теплоенергетики (далі - ПТ) при виробництві, транспортуванні та 

постачанні (розподілі) теплової енергії для формування складових собівартості при 

розрахунку тарифів на теплову енергію і послуги централізованого опалення і постачання 

гарячої води; 

б) забезпечення достовірності і обґрунтованості нормативних витрат електроенергії ПТ 

з урахуванням існуючого обладнання та конкретних умов, у яких ці підприємства 

функціонують, та технічного стану існуючого обладнання; 

в) забезпечення можливості інженерного аналізу питомих витрат електроенергії по 

окремих операціях технологічного процесу - "виробництво", "транспортування", 

"постачання" для визначення шляхів їх зменшення; 

г) забезпечення можливості розрахунків тарифів на теплову енергію по окремих етапах 

технологічного процесу - "виробництво", "транспортування", "постачання"; 

ґ) підвищення ефективності і якості експлуатації ПТ. 

У цьому Порядку наведені формули для обчислення споживання електроенергії на 

кожному етапі технологічного процесу - виробництва, транспортування, постачання 

(розподілу) теплової енергії від виробника до споживача, які дозволяють вираховувати 

загальну кількість електроенергії як для планових нормативних витрат, так і для визначення 

експлуатаційних норм споживання електроенергії для існуючого на ПТ обладнання. 

Основними приймачами електроенергії в котельнях та центральних теплових пунктах 

(далі - ЦТП) при виробництві, транспортуванні, постачанні теплової енергії є асинхронні 

електродвигуни технологічного обладнання: насоси різного призначення, димососи, 

вентилятори, пристрої паливоприготування, контрольно-вимірювальні прилади (далі - КВП), 

засоби автоматики, прилади освітлення 

Основним методом визначення нормативних витрат електроенергії є розрахунково-

аналітичний, який передбачає визначення норм питомих витрат паливно-енергетичних 

ресурсів (далі - ПЕР) шляхом розрахунку їх за статтями витрат на основі побудови та аналізу 

енергетичних балансів окремих агрегатів, установок, систем та в цілому ПТ, а також 

запланованих заходів з економії ПЕР. 

Розрахунок нормативних витрат електроенергії проводиться ПТ щоразу при 

перерахунках тарифів на теплову енергію і послуги централізованого опалення і гарячого 

водопостачання, а також при суттєвих змінах у режимі роботи електрообладнання або його 

заміні, які спричиняють зміни нормативних витрат електроенергії більше ніж на 5%, але не 

рідше одного разу на 2 роки. 
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Об’єктом дослідження магістерської дисертації є енергоустаткування котельного цеху 

ЗАТ «Теплогенерація», що розміщений у м. Нікополі, Дніпропетровської області. Дані по 

енергоустаткуванню для розрахунку були отримані під час науково-дослідної практики. 

У ході роботи були розраховані індивідуальні та групові нормативні витрати 

електроенергії по котельні. 

Індивідуальні нормативні витрати електроенергії на потреби i-котельні за 

розрахунковий період Wi (кВт·год) визначаються за формулою: 

і ij

j

W W  

де  ijW - нормативні витрати електроенергії j-м типом обладнання i-ї котельні за 

розрахунковий період (кВт·год). 

У загальному вигляді нормативні витрати електроенергії j-м типом обладнання i-ї 

котельні за розрахунковий період визначаються за формулою (кВт·год): 

ij ij ijW P T   

де  ijP - середня споживана електродвигуном потужність j-го типу обладнання, яке 

працює в межах дії i-ї котельні, кВт; 

ijT - термін роботи цього обладнання протягом розрахункового періоду, год. 

Індивідуальна норма питомих витрат електроенергії на потреби i-ої котельні i

(кВт·год/Гкал) розраховується окремо на виробництво та відпуск теплової енергії і 

визначається за формулами: 

вир i
i вир

i

W

Q
 

 

відп i
i відп

i

W

Q
   

де  
вир

iQ , 
відп

iQ - кількість відповідно виробленої і відпущеної теплової енергії i-котельнею 

(Гкал). Розраховується згідно з КТМ 204 Україна 246-99 "Галузева методика нормування 

витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового 

господарства". 

Групова норма питомих витрат електроенергії по ПТ встановлюється на базі групових 

нормативних витрат електроенергії по ПТ і визначається окремо на виробництво та відпуск 

теплової енергії за формулами: 

вир

m
вир

i

і

W

Q

 


 

відп

m
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i

i

W
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У загальному вигляді залежність потужності, споживаної електродвигуном 

відцентрового нагнітача (насоса, вентилятора, димососа), від його робочих характеристик 

виражається формулою: 
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i

н е м

L H
P k

  


 

 
 

де  L  - продуктивність нагнітача, м
3
/год; 

H - тиск нагнітача, Па; 

k  - коефіцієнт, який враховує одиниці виміру; 

н  - коефіцієнт корисної дії (далі - ККД) на валу нагнітача, 60 - 84%; 

е - ККД електродвигуна, 85 - 92 % (при навантаженні > 60%); 

м - ККД механічної передачі, 93 - 98%. 

Основне обладнання, для якого велися розрахунки – це обладнання, яке постійно 

знаходиться у роботі: 

1. Мережевий насос – 3 шт. 

2. Насоси ГВП – 1 шт. 

3. Рециркуляційний насос – 1 шт. 

4. Перекачувальні насоси ГВП– 2 шт. 

5. Перекачувальні насоси ХВО – 1 шт. 

6. Підживлювальні насоси – 1 шт. 

7. Насос холодної води – 1 шт. 

8. Вентилятори – 4 шт. 

9. Димососи – 2 шт. 

10. Освітлення – 96 шт. 

Розрахунки витратної частини балансу наведені у вигляді діаграми рис.1. 
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- Мережевий насос 

- Перекачувальний насос ГВП 

 - Насос холодної води 

- Димосос Д-15,5*2 

- Насос ГВП 

- Перекачувальний насос ХВО 

- Вентилятор ВД-12 

- Димосос ДН-22*2 

 - Рециркуляційний насос 

 - Підживлювальні насоси 

 - Вентилятори ВДН-15 

- Система внутрішнього освітлення 

 

Рисунок 1 - Витратна частина балансу споживання електроенергії основним 

обладнанням котельні 

 

В якості альтернативної методики пропонується розглянути "Методику побудови 

оптимальних розрахункових моделей балансів споживання електричної енергії". 

Мета альтернативної методики: В Україні оцінка та контроль ефективності 

використання електричної енергії, зокрема, у промисловості, традиційно здійснюється 

шляхом нормування її питомих витрат, яке, у свою чергу, базується на побудові, аналізі та 

раціоналізації електричних балансів виробничо-господарських об’єктів (підприємств, 

організацій, установ, їх структурних підрозділів тощо). Тому надзвичайно важливо, щоб 

електричні баланси, які будуються з метою контролю та аналізу ефективності використання 

електричної енергії на відповідних господарських об’єктах, були якомога більш точними і 

максимально об’єктивно відображали реально існуючі напрямки та обсяги корисного 

споживання і втрат електроенергії.  

Теоретично для побудови електричних балансів будь-яких технологічних чи 

виробничо-господарських об’єктів можуть бути застосовані експериментальний (дослідний), 

розрахунково-аналітичний або комбінований методи, останній з яких являє собою поєднання 

двох попередніх методів. 

Найбільш точно електричного баланси технологічних об’єктів (машин, установок, 

агрегатів, окремих технологічних процесів тощо) можуть бути одержані експериментальним 

(дослідним) методом. Однак, застосування цього методу для одержання електричних 

балансів господарських об’єктів (підприємств, організацій, установ, їх структурних 

підрозділів) здебільшого є просто неможливим, оскільки у цьому випадку мова йде про 

необхідність проведення синхронізованих у часі вимірювань у багатьох десятках чи навіть 

сотнях пунктів. Тому про використання експериментального методу для побудови 

електричних балансів господарських об’єктів мова може йти лише у тому випадку, якщо 

підприємство, організація чи установа має розгалужену систему технічного обліку 

споживання електричної енергії, зокрема, відповідну автоматизовану систему обліку. Однак, 

на сьогоднішній день переважна частина господарських об’єктів таких систем обліку не має. 

Найбільш реальним для побудови балансів споживання електроенергії різних 

виробничих об’єктів традиційно вважається комбінований метод. Однак, практичне 

застосування цього методу також є суттєво обмеженим, зокрема, через неможливість 

одержання з зазначених вище причин необхідних експериментальних даних. 

Таким чином, для побудови балансів споживання електричної енергії для різних 
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виробничо-господарських об’єктів зараз фактично використовується лише один метод -

розрахунково-аналітичний. При використанні цього методу обсяги споживання електричної 

енергії для більшості установок та агрегатів на практиці визначається за спрощеною 

розрахунковою формулою, тобто як добуток їх номінальної потужності на коефіцієнт 

завантаження і на тривалість роботи у відповідному періоді. Очевидно, що застосування 

такої спрощеної розрахункової формули не тільки не дозволяє враховувати конкретні умови 

та режими роботи обладнання на тому чи іншому підприємстві, але й створює низку 

додаткових проблем, що виникають під час нормалізації питомих витрат електричної енергії. 

Зокрема, коефіцієнт завантаження та тривалість роботи обладнання, що використовуються в 

зазначеній спрощеній формулі, здебільшого являють собою невизначені параметри, числові 

значення яких необґрунтовані відповідними експериментальними вимірюваннями, 

розрахунками або технологічною документацією. Таким чином, можна стверджувати, що на 

сьогоднішній день баланси споживання електричної енергії виробничо-господарських 

об’єктів, що складаються з використанням розрахунково-аналітичного методу, фактично 

будуються в умовах невизначеності вихідних даних. 

Основні положення альтернативної методики 

При вирішенні задачі побудови балансу електричної енергії будь-якого виробничо-

господарського об’єкту необхідно, перш за все, визначити статті витратної частини балансу. 

І тому вони можуть бути отримані на підставі складу будівель та споруд, які належать до 

цього об’єкту, його виробничої структури (тобто, складу основних і допоміжних 

підрозділів), схеми електропостачання, а також складу основного та допоміжного 

технологічного обладнання, що належить до кожного з підрозділів. 

Таким чином, можна вважати, що для будь-якого виробничо-господарського об’єкту 

завжди є відомим більш або менш детальний склад статей витратної частини електричного 

балансу, тобто, основні напрямки корисного споживання та втрат електричної енергії. Однак, 

невідомою фактично залишається тільки кількісна оцінка статей витратної частини 

електричного балансу. 

Для будь-якого виробничо-господарського об’єкту на підставі даних комерційного 

обліку завжди є точно відомими фактичні загальні обсяги споживання електричної енергії за 

попередні періоди (роки, квартали тощо). Тому побудова електричних балансів таких 

об’єктів з використанням розрахунково-аналітичного методу, як було зазначено вище, 

традиційно являє собою деяку ітеративну процедуру, в ході якої розрахункові величини 

споживання електроенергії, визначені для кожного виду основного та допоміжного 

обладнання, поступово коригують таким чином, щоб загальний плановий обсяг 

електроспоживання для підприємства в цілому на відповідну перспективу якомога точніше 

співпадав з середньою фактичною витратою електричної енергії, яка мала місце на цьому 

об’єкті протягом кількох останніх років. Очевидно, що така процедура коригування також є 

невизначеною, оскільки абсолютно невідомо, для яких видів обладнання і як саме потрібно 

змінювати розрахункові величини їх електроспоживання, щоб для підприємства в цілому 

збалансувати надходження та витрати енергії. Через цю невизначеність коригування 

розрахункових витрат електроенергії окремими видами обладнання, як правило, 

здійснюється довільно. 

Крім того, не можна вважати доцільним намагання досягти наближених планових 

витрат електричної енергії підприємства на деякий майбутній період з середнім фактичним 

обсягом її споживання, що спостерігався у минулому. Значно доречнішим було б при 

побудові планового електричного балансу забезпечувати наближеного розрахункового 

електроспоживання з деяким прогнозованим обсягом споживання електроенергії на даному 
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об’єкті на відповідну перспективу. 

Балансування розрахункових та прогнозованих витрат електричної енергії, безумовно, є 

більш логічним. До того ж, такий підхід дозволяє одержувати більш точні та обґрунтовані 

планові електричні баланси виробничо-господарських об’єктів завдяки можливості взаємної 

верифікації результатів визначення необхідного обсягу споживання електроенергії, 

одержаних з використанням різних методів. 

З метою одержання прогнозу витрат електричної енергії на деякому підприємстві на 

потрібну перспективу необхідно на підставі відповідних статистичних даних побудувати 

математичну модель електроспоживання цього об’єкту. Очевидно, що витрати 

електроенергії будь-якого виробничо-господарського об’єкту, перш за все, визначаються 

асортиментом та обсягами продукції, що виробляється. Крім того, у багатьох випадках 

єдиними, достатньо достовірними статистичними даними на виробничих об’єктах є саме 

інформація про загальні обсяги споживання електроенергії підприємством в цілому та звітні 

дані про асортимент та кількість виготовленої продукції. 

Виходячи з зазначеного, математична модель споживання електроенергії, яку 

необхідно побудувати, в загальному випадку може бути записана у вигляді лінійного 

полінома: 

nnпрогн QbQbQbbW  ...22110.  

де .прогнW  – прогнозовані значення витрат електричної енергії, одержані на підставі 

математичної моделі;  

nbbbb   ...,  ,  ,  , 210  - коефіцієнти (параметри) рівняння моделі;  

nQQQ   ...,  ,  , 21  – обсяги виробництва продукції підприємства за її асортиментом. 

Математична модель електроспоживаннядля будь-якого підприємства може бути 

одержана, зокрема, з використанням відомих методів регресійного аналізу. З метою 

підвищення точності та обґрунтованості прогнозування електричного споживання 

виробничих об’єктів на відповідну перспективу до регресійної моделі необхідно будувати 

довірчі інтервали, у межах яких з заданою ймовірністю будуть знаходитися реальні витрати 

електричної енергії на об’єкті. 

Традиційними періодами, на які потрібно складати баланси споживання електричної 

енергії виробничо-господарських об’єктів, зокрема, з метою нормування її питомих витрат, є 

рік та квартал. Однак, для побудови достатньо складної, багатофакторної математичної 

моделі, на підставі якої можна з необхідною точністю прогнозувати обсяги споживання 

електроенергії на зазначені періоди, потрібно використовувати значний обсяг звітних даних 

за відповідні періоди. На більшості виробничо-господарських об’єктів обсяг наявних річних 

чи квартальних статистичних даних, як правило, є недостатнім для побудови таких моделей. 

У зв’язку з цим необхідно зазначити, що математичні моделі споживання 

електроенергії на підприємстві чи у його підрозділах більш реально будувати на основі 

статистичних даних про обсяги виробництва продукції та електроспоживання за більш 

короткі періоди, зокрема, за місяцями року. Однак у цьому випадку на підставі такої моделі 

можна прогнозувати споживання електричної енергії на відповідних об’єктах на такі ж 

короткі періоди, наприклад, на окремі місяці наступного року. 

Оскільки, як було зазначено, прогноз обсягів споживання електроенергії на виробничо-

господарських об’єктах необхідно робити на традиційні, більш тривалі періоди (рік або 

квартал), то довірчий інтервал для прогнозованих на ці періоди значень електроспоживання 

фактично визначається як для суми прогнозованих величин споживання енергії, одержаних 
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для окремих, більш коротких періодів. Наприклад, якщо обсяг витрат електричної енергії на 

виробничо-господарському об’єкті прогнозується на наступний рік на підставі прогнозів 

електроспоживання, зроблених для окремих місяців, довірчий інтервал для очікуваного 

річного споживання енергії може бути встановлений за формулою: 

     

n

XDXSfT

WW

n

р

ppeen
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де  
pW€  – розрахункові значення витрат електроенергії, отриманні за допомого 

відповідного рівняння регресії для окремих місяців наступного року; 









efT ,

2

  – коефіцієнт розподілу Стьюдента при двосторонній імовірності   і 

кількості ступенів свободи fe;  

Se – середньоквадратичне відхилення індивідуальних значень фактичних витрат 

електроенергії від результатів моделювання за допомогою побудованого рівняння регресії; 

 pX  – матриця значень незалежних змінних (факторів), які враховуються у 

математичній моделі; 

 TpX  – транспонована матриця  pX ; 

 D  – коваріаційно-дисперсійна матриця вектора параметрів (констант) рівняння 

математичної моделі; 

n – кількість місяців, для яких зроблено прогноз електроспоживання з метою 

визначення очікуваного обсягу витрат енергії на відповідну, більш тривалу перспективу. 

Отже, для будь–якого виробничо–господарського об’єкту, враховуючи все викладене 

вище, є відомим склад статей витратної частини балансу споживання електричної енергії, 

тобто перелік основного та допоміжного обладнання за його видами, встановлена потужність 

цього обладнання, а також найбільш достовірні інтервали можливих значень коефіцієнтів 

його завантаження та тривалості роботи у відповідному плановому періоді. Крім того, в 

результаті прогнозування витрат електричної енергії на підприємстві є відомими з заданою 

ймовірністю мінімальне та максимальне значення очікуваного обсягу його 

електроспоживання на відповідний плановий період. 

Виходячи з цих даних, побудова достатньо точного та обґрунтованого електробалансу 

підприємства, а точніше, – процедура визначення структури його витратної частини, 

ґрунтується на знаходженні достовірних величин коефіцієнтів завантаження обладнання та 

тривалості його роботи, в межах встановлених експертним шляхом можливих інтервалів їх 

значень. Таким чином, процес визначення достовірної структури витратної частини балансів 

споживання електричної енергії на виробничо-господарських об’єктах може бути 

сформульований як задача оптимального програмування. 

В ході вирішення цієї оптимізаційної задачі необхідно визначити такі числові значення 

коефіцієнтів завантаження та тривалості роботи кожного виду обладнання, при яких 

розрахунковий обсяг споживання електроенергії на виробничо-господарському об’єкті, що 

розглядається, буде мінімально відрізнятися від прогнозованої величини його 

електроспоживання на відповідну перспективу. 

При цьому з метою стимулювання енергозбереження на підприємстві є доцільним 

знаходження таких оптимальних значень коефіцієнтів завантаження та тривалості роботи 

обладнання, які відповідають мінімальному прогнозованому обсягу споживання 
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електроенергії на підприємстві. 

Таким чином, цільова функція зазначеної оптимізаційної задачі має загальний вигляд: 

  min
2

..  розрпрогн WWz  

де .прогнW  – прогнозований обсяг споживання електричної енергії на виробничо-

господарському об’єкті на відповідний період; 

.розрW  – розрахунковий обсяг витрати електричної енергії на цьому об’єкті для того ж 

періоду з урахуванням загальнозаводських втрат електричної енергії у мережах і 

перетворювачах. 

Як зазначалося, для визначення розрахункового обсягу споживання електроенергії 

кожного виду обладнання будь-якого виробничо-господарського об’єкту з застосуванням 

розрахунково-аналітичного методу використовується спрощена формула: 





n

i

iiзiвстрозр TkPW
1

...
 

де  n – кількість видів обладнання, що споживає електричну енергію; 

iвстP .  – загальна встановлена потужність обладнання i-го виду;  

iзk .  – середній коефіцієнт завантаження обладнання; 

iT – тривалість роботи цього обладнання протягом відповідного періоду. 

Отже, приймаючи до уваги залежність, а також необхідність врахування при побудові 

балансу втрат електричної енергії у відповідних мережах і перетворювачах, цільова функція 

оптимізаційної задачі встановлення достовірної структури витратної частини електричного 

балансу підприємства остаточно може бути записана: 

min

2

..

1

... 

















 



лтр

n

i

iiзiвстпрогн WWTkPWz  

де .трW  – втрати електричної енергії у загальнозаводських перетворювачах 

(трансформаторах); 

.лW  – втрати електричної енергії у заводських мережах. 

Очевидно, що на числові значення всіх змінних iзk .  та iT , що входять до цільової 

функції, повинні бути накладені обмеження, які мають вигляд нерівностей: 

. .min . . .maxз i з i з ik k k 
, . 0з ik 

 

.min .maxi i iT T T 
, 

0iT 
 

Відповідні мінімальні та максимальні величини змінних, що входять до нерівностей, 

визначаються на підставі результатів експертного опитування спеціалістів щодо достовірних 

інтервалів, в яких можуть знаходитись фактичні коефіцієнти завантаження та тривалість 

роботи кожного виду обладнання. 

 

Результати розрахунку наведені у вигляді діаграми на рисунку 2. 
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- Мережевий насос 

- Рециркуляційний насос 

- Перекачувальний насос ХВО 

- Насос холодної води 

- Вентилятори ВДН-15 

- Димосос Д-22 200 

- Насос ГВП 

- Перекачувальний насос ГВП 

- Підживлювальний насос 

- Вентилятор ВД-12 

- Димосос Д-15,5 90 

- Система внутрішнього освітлення 

 

Рисунок 2 - Витратна частина балансу споживання електроенергії основним обладнанням 

котельні за альтернативною методикою 

 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути 

реалізовані на досліджуваному підприємстві для підвищення рівня його ефективності 

енерговикористання. Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, можуть знайти місце 

при розробці комплексного механізму управління енергозбереженням. У ході роботи було 

виявлено, що різні методики побудови балансу дають наближені, але все-таки відмінні 

результати, що потребує більш детального вивчення. 
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Підвищення ефективності енерговикористання  

на промислових підприємствах за результатами контролю поточних параметрів 

режимів електроспоживання 

 

У статті показано використання функціональних можливостей автоматизованих 

систем обліку електроенергії та застосування єдиної системи для вирішення всього 

комплексу завдань контролю, обліку і управління енерговикористанням промислового 

підприємства та підвищення ефективності споживання електроенергії 

 

В статье показано использование функциональных возможностей 

автоматизированных систем учета электроэнергии и применение единой системы для 

решения всего комплекса задач контроля, учета и управления энергопотреблением 

промышленного предприятия и повышения эффективности потребления электроэнергии 

 

The article shows the use of the functionality of the automated meter reading systems and 

use a single system to address all the complex tasks of monitoring, recording and management of 

industrial enterprise energy use and increase energy efficiency 

 

 

Сучасним напрямом наукової діяльності вчених Інституту енергозбереження та 

енергоменеджменту (ІЕЕ) Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), зокрема кафедри електропостачання, є вирішення 

проблем підвищення енергозбереження та раціональне використання паливно-енергетичних 

ресурсів, а також сталий розвиток енергетики України.  

З кінця 60-х років 20-го століття вчені кафедри електропостачання НТУУ «КПІ» 

займаються проблемою управління енерговикористанням. В результаті досліджень була 

започаткована концепція комплексного управління енерговикористанням, яка передбачала 

вимірювання електричної енергії та потужності, оперативне керування електроспоживання 

за результатами короткострокового та довгострокового планування з метою виконання 

споживачами заданих режимів електроспоживання та ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів [1].  

В Україні на основі праць вчених кафедри електропостачання НТУУ «КПІ» 

розроблені та створені локальні та регіональні системи управління електроспоживанням, 

автоматизовані системи обліку електроенергії (АСОЕ) та автоматизовані системи 

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Запропоновано новий підхід до нормалізації 

електроспоживання, який відрізняється від традиційного нормування питомих витрат 

електричної енергії. 

Контроль енергоефективності впровадження енергозберігаючих заходів є необхідним 

для доказу та демонстрування здійснення енергоефективності. В науковому світі не 
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проводились дослідження у напрямку використання можливостей автоматизованих систем 

комерційного та технічного обліку електроенергії, систем управління електроспоживанням 

для визначення та контролю ефективності електроспоживання промислових підприємств. 

Поставленою задачею є розробка методології використання інформаційних даних 

систем контролю, обліку та управління режимами електроспоживання промислових 

підприємств у визначенні та підвищенні ефективності енерговикористання, у побудові 

систем контролю та планування енергоспоживання промислових підприємств. 

Необхідно розглянути методологію інтеграції методик та завдань систем нормування 

питомих витрат енергоресурсів і контролю ефективності енерговикористання з системами 

обліку електроенергії та управління електроспоживанням, з використанням можливостей та 

переваг кожної системи.  

Система обліку та контролю електроенергії підприємства дозволяє створювати 

електробаланс підприємства. Аналіз електробалансу дозволяє визначати основні напрями 

економії і раціонального використання електроенергії, вибирати оптимальну стратегію 

планування і управління електроспоживанням підприємства. Система обліку електроенергії 

підприємства дозволяє вирішувати внутрішньовиробничі задачі, такі, як визначення 

фактичного використання електроенергії, визначення небалансу та втрат електроенергії в 

мережах підприємства. 

Автоматизована система комерційного обліку електроенергії являє собою комплекс 

технічних, математичних, алгоритмічних і програмних методів і засобів, призначених для 

комерційного обліку електричної енергії. 

Сучасна АСКОЕ передбачає застосування багатофункціональних електронних 

лічильників електроенергії. Принциповою відмінністю багатофункціональних електронних 

лічильників електроенергії перед індукційними та звичайними електронними лічильниками є 

спроможність не тільки вимірювати електричну енергію, а й обробляти вимірювальну 

інформацію, обчислювати параметри енерговикористання та зберігати їх в первинній базі 

даних (ПБД). Доступ до ПБД забезпечується через цифрові комунікаційні інтерфейси 

багатофункціональних електронних лічильників електроенергії за допомогою оригінальних 

протоколів виробників цих лічильників [4]. 

Багатофункціональні електронні лічильники електроенергії мають перевагу перед 

іншими типами лічильників в частині надання споживачу повних та достовірних даних 

комерційного обліку [4]. 

АСКОЕ, що використовуються в Україні, мають також враховувати досвід розвитку 

систем обліку електроенергії, що застосовуються в Західній Європі (системи АММ 

(Automated Meter Management) та АМІ (Advanced Metering Infrastructure)), які крім 

здійснення автоматизованого зчитування даних обліку, передбачають включення і 

зацікавленість споживача у контроль та управління власним електроспоживанням, навіть на 

рівні побутового споживача, наприклад, за допомогою Web-додатків. Вказані системи 

здійснюють двосторонній зв'язок між споживачем та енергопостачальною компанією та 

забезпечують облік не тільки електроенергії, а і інших енергоресурсів, таких як газ, холодна 

та гаряча вода, тепло.  

Впровадження АСКОЕ відкриває промисловому підприємству широкі можливості 

щодо керування власним енерговикористанням, в т.ч. дозволяє в реальному часі 

контролювати характеристики режимів електропостачання підприємства, здійснювати аналіз 

режимів електроспоживання з метою виявлення та наступного зменшення (усунення) втрат 

та непродуктивних витрат електроенергії, що призводить до зниження енергоємності 

продукції, а відповідно й до підвищення її конкурентоздатності, зменшити витрати 
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підприємства на електроенергетичні ресурси без зниження рівня електроспоживання за 

рахунок вибору оптимальних тарифів під час розрахунків за електричну енергію, керувати 

режимами електроспоживання з метою оптимізації витрат на електричну енергію за рахунок 

використання електроенергії в години доби, яким відповідають найнижчі тарифні 

коефіцієнти, ще більше заощаджуючи під час оплати спожитої електроенергії [5]. Наявність 

просто автоматизованої системи комерційного обліку дозволяє здійснювати контроль та 

аналіз режимів електроспоживання підприємства на основі даних комерційного обліку [5]. 

За необхідністю оператор АСКОЕ може в інтерактивному режимі запросити актуальні 

дані на будь-який момент часу або здійснювати безперервний контроль поточних параметрів 

режимів електроспоживання (ППРЕ) підприємства, в т.ч. в періоди максимальних 

навантажень енергосистеми [5]. 

Дані, надані АСКОЕ, дозволяють здійснювати контроль ефективності 

електроспоживання промислового підприємства шляхом розрахунку за нижченаведеними 

формулами наступних параметрів [2]. 

Середньодобове навантаження підприємства визначається за формулою: 
m-1

k
c

k=0

P
P =

m
 , 

де: m - число ступенів у графіку навантаження підприємства; Pk - значення 

навантаження k-ї ступені, кВт. 

Як відомо, втрати активної електроенергії в мережі пропорційні квадрату 

електричного навантаження підприємства, тому для контролю ефективності 

електроспоживання можна піддавати аналізу також квадратичні графіки навантаження. 

Одним з показників таких графіків є їхнє середньоквадратичне значення, яке розраховується 

за формулою: 

2m-1
k

cк

k=0

P
P =

m
 . 

На основі значень середньодобового і середньоквадратичного навантаження 

визначаються дисперсія Dp і середньоквадратичне відхилення (стандарт) σp графіка 

навантаження, значення яких характеризує нерівномірність використання підприємством 

активної електричної потужності протягом доби: 
2 2

cк cDp= P - P , 

p= Dp . 

Розрахунок часу використання підприємством максимальної потужності здійснюється 

за формулою: 

доб
max

max

W
T =

Р
, 

де: Wдоб - добове споживання електроенергії підприємством, кВтг; Pmax - максимальна 

активна потужність, що використана підприємством протягом доби, кВт. 

Окрім дисперсії і стандарту нерівномірність графіка навантаження оцінюється за 

значеннями наступних коефіцієнтів: 

коефіцієнт форми: 
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cк
ф

c

P
К =

P
; 

коефіцієнт заповнення графіка навантаження: 

c
з

max

P
К =

Р
, 

де: Pmax - максимальне значення середньогодинного навантаження підприємства 

протягом доби, кВт; 

коефіцієнт максимуму навантаження за добу: 

max
max

c

Р
К =

P
; 

коефіцієнт нерівномірності: 

min
н

max

Р
К =

Р
, 

де: Pmin - мінімальне значення середньогодинного навантаження підприємства 

протягом доби, кВт. 

На підставі планів споживання електроенергії промисловим підприємством 

визначаються договірні рівні потужності в години ранкового й вечірнього максимумів 

навантаження енергосистеми, в т.ч.: 

- в години ранкового максимуму: 

доб
м.р

з.р

W
Р =

24К
, 

c
з.р

м.р

P
К =

Р
, 

де: Pм.р - максимальне навантаження в години ранкового максимуму, кВт; 

- в години вечірнього максимуму: 

сут

м.в

з.в

W
Р =

24К
, 

c
з.в

м.в

P
К =

Р
, 

де: Pм.в - максимальне навантаження в години вечірнього максимуму, кВт. 

Крім контролю ефективності електроспоживання дані, надані АСКОЕ, дозволяють 

виконувати аналіз параметрів режимів електропостачання підприємства, в т.ч. на підставі 

добових графіків навантаження, місячних і річних графіків електроспоживання визначати 

втрати в трансформаторах і контролювати їхні коефіцієнти завантаження. 

Повне навантаження трансформатора по даним фактичного споживання активної 

електричної енергії та інтегрованої в часі реактивної електричної потужності визначається за 

формулою: 

2 2

ф ф фS = P +Q , 
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де: 

.P ф

ф

р

W
P =

Т
, 

де: Рф - фактична активна потужність трансформатора, кВт; WP.ф - споживання 

активної електричної енергії, кВтг; Тр - кількість годин роботи трансформатора під 

навантаженням, год; 

.Q ф

ф

р

W
Q =

Т
, 

де: Qф - фактична реактивна потужність трансформатора, кВАр; WQ.ф - інтегрована в 

часі реактивна електрична потужність, кВАрг.  

Коефіцієнт завантаження трансформатора розраховується за формулою: 

ф

З

н

S
К =

S
, 

де: Sн - номінальна потужність трансформатора, кВА. 

Втрати активної електроенергії в трансформаторі визначаються: 

ХХ КЗ

2

P P P ХХ П З КЗ рW = W + W Р Т +К Р Т         

де: ТП - число годин роботи трансформатора протягом доби, год; ΔРХХ - втрати 

активної потужності в осерді трансформатора, кВт; ΔРКЗ - втрати активної потужності в 

обмотках трансформатора при номінальному навантаженні, кВт. 

Втрати реактивної потужності трансформатора в режимі холостого ходу 

визначаються: 

ХХ
ХХ н

I
Q = S

100
  , 

де: ІХХ - струм холостого ходу трансформатора,%. 

Втрати реактивної потужності трансформатора в режимі короткого замикання 

розраховуються: 

КЗ
КЗ н

U
Q = S

100
  , 

де: UКЗ - напруга короткого замикання трансформатора,%. 

Втрати інтегрованої в часі реактивної електричної потужності в трансформаторі: 

ХХ КЗ

2

Q Q Q ХХ П З КЗ рW = W + W Q Т +К Q Т        . 

Коефіцієнт завантаження трансформатора визначається за наступною формулою: 

2 2 2

Н1 1 Н2 2 Нm m
З

ном,т 1 2 m

s t +s t +...+s t1
K =

S t + t +...+ t

  


  
, 

де: sНm - початкова потужність навантаження на інтервалі часу Δtm.  

Значення Kmax визначається: 
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max
max

ном,т

S
K =

S
, 

де: Smax - максимальне значення повного навантаження протягом доби, кВА. 

Оцінка ефективності енерговикористання дозволяє створити основи для 

прогнозування та планування обсягів енергоспоживання і забезпечити умови, необхідні для 

стимулювання та практичного досягнення енергозбереження. 

Розглянемо практичні аспекти застосування АСКОЕ для нормування 

електроспоживання.  

Для ефективного вирішення задач контролю та управління режимами 

електроспоживання підприємства та оцінки ефективності енерговикористання в структуру 

АСКОЕ разом з лічильниками комерційного обліку електроенергії, що забезпечують облік 

поступання електроенергії в мережу підприємства і відпуск електроенергії з мереж 

підприємства в зовнішню мережу (субабоненти, транзит), повинні також включатися 

лічильники технічного обліку електроенергії. Останні забезпечують вимірювання 

технологічних витрат електроенергії електроприймачами підприємства. Об’єднання 

лічильників комерційного і технічного обліку в єдину систему дозволяє формувати поточний 

баланс електроспоживання підприємства, котрий є основною базою для вдосконалення 

нормування енергоспоживання, оперативно виявляти  і ліквідувати втрати і неефективні 

затрати електричної енергії всередині підприємства, визначати фактичну потужність, що 

використовується підприємством, в тому числі максимальну потужність в часи найбільших 

навантажень енергосистеми, і є невід’ємною умовою ефективного управління і оптимізації 

режимів електроспоживання підприємства [3]. 

Поєднання систем комерційного та технічного обліку дозволить скласти енергетичні 

баланси окремих агрегатів. Енергетичні баланси агрегатів представляють собою один з 

основних інструментів вирішення задач енергозбереження. Зокрема, їх створення та аналіз 

дозволяють: 

- виявити наднормативні втрати енергії і розробити заходи для їх усунення; 

- визначити направлення модернізації (заміни) морально зношеного і фізично 

застарілого обладнання; 

- обґрунтувати об’єми та режими енергоспоживання. 

Маючи систему контролю параметрів електроспоживання агрегатів можна 

здійснювати контроль працездатності агрегатів. Наприклад, порівнюючи струми холостого 

ходу в однотипних електричних двигунів в режимі реального часу можна визначити двигуни 

з дефектами підшипників та інших вузлів. 

Організована автоматизована система обліку електроенергії, контролю та управління 

режимами електроспоживання, оцінки ефективності енерговикористання дозволить 

здійснювати апаратне забезпечення доказів ефективності енерговикористання та 

енергозбереження енергоресурсів на підприємстві і доцільність вкладених інвестицій, в тому 

числі і на апаратне забезпечення технічного обліку. 

Крім того, автоматизована система забезпечить контроль стану устаткування; 

моніторинг результатів генерації, розподілу і споживання електричної енергії, включаючи 

результати управління режимами електроспоживання; забезпечить отримання оперативної 

інформації про аварійні відключення устаткування, дозволить здійснювати моніторинг 

параметрів якості електричної енергії; контроль нормованих показників електроспоживання; 

розрахунок втрат потужності і електроенергії в розподільчих мережах  промислового 

підприємства. 
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Результати аналізу дозволяють перевірити відповідність проектних розрахунків 

фактичним даним експлуатації; виявити причини відхилень ППРЕ від розрахункових значень 

і розробити заходи, що направлені на виправлення положення; розрахувати параметри 

технічних засобів, призначених для підвищення ефективності енерговикористання [3]. 

При розробці методики оброблення даних необхідно враховувати наступні вимоги: 

система має бути типовою для різних цехів, незалежно від обладнання, що використовується; 

мати неперервний режим експлуатації, тобто під час ремонтних робіт повинна бути 

виключена можливість зниження надійності функціонування системи, виключена втрата 

інформації, що надходить. 

Проведення всебічного аналізу потребує достовірної інформації про всі без 

виключень параметри електроспоживання з мінімальним циклом вимірювань [3]. 

Для організації даної системи підійде розроблена структура розподіленої АСКОЕ на 

промисловому підприємстві [3] для загального випадку, яка зображена на рисунку. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурна схема розподіленої АСКОЕ на промисловому підприємстві 

 

Комплексне використання автоматизованої системи комерційного обліку (а саме 

розрахункових лічильників на межі балансової приналежності підприємства), 

автоматизованої системи технічного обліку (а саме лічильників обліку електроенергії на 

фідерах приєднань) та датчиків потужності на кожному промисловому агрегаті дозволить 

створити систему обліку електроенергії та контролю енергоефективності енергоспоживання, 

яка виконуватиме поставлені задачі, зображені на рисунку 2. 
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Рисунок 2 – Основні задачі, що реалізуються розподіленою АСКОЕ 

 

Створена автоматизована система обліку електроенергії, контролю та управління 

режимами електроспоживання, оцінки ефективності енерговикористання, дозволить 

отримувати дані вимірювань параметрів електроспоживання і параметрів якості 

електромережі з електронних лічильників електроенергії, згруповані по агрегатам і цехам, і 

на основі цих даних можуть контролюватися коефіцієнти потужності електричних двигунів, 

видавати рекомендації по зміні режимів їх роботи, збільшенню або зниженню завантаження 

силових трансформаторів та електричних двигунів, давати команди на включення або 

відключення батарей статичних конденсаторів. 

Експлуатаційний контроль необхідний для інформування оперативного персоналу про 

ППРЕ підприємства. При відхиленні контрольованих параметрів від нормативних значень і 

виникненні аварійних режимів роботи системи електропостачання на основі результатів 

контролю встановлюються причини порушення режиму електропостачання і розробляються 

заходи, направлені на їх усунення. Результати експлуатаційного контролю дозволяють також 

розроблювати різні заходи режимного характеру. Такий контроль можна розглядати як 

нижню ланку загальної розподіленої автоматизованої системи обліку електроенергії і 

контролю поточних параметрів режимів електроспоживання [3]. 

Розроблені принципи використання автоматизованої системи контролю, обліку та 
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управління режимом електроспоживання для контролю і управління електроспоживанням, а 

також для оцінки ефективності енерговикористання, мають бути оптимальними та дієвими. 

При цьому автоматизована система контролю, обліку та управління режимом 

електроспоживання має являти собою комплекс технічних, математичних, алгоритмічних і 

програмних методів і засобів, призначених для здійснення поставлених цілей та завдань. 

Автоматизована система контролю, обліку та управління режимами 

електроспоживання має бути забезпечена вимірювальними комплексами засобів обліку 

необхідної функціональності та технічними характеристиками для здійснення поставлених 

завдань контролю ефективності енерговикористання. 

Необхідна відповідна математична модель виконання поставлених завдань перед 

автоматизованою системою контролю, обліку та управління режимами електроспоживання 

для оцінки ефективності енерговикористання.  

 

Перелік використаних джерел інформації 

 

1. Праховник А. В. Від управління електроспоживанням до енергетики сталого 

розвитку / А. В. Праховник // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип. 19. – С. 

110-121. 

2. Гордеев В.И. Регулирование максимума нагрузки промышленных 

электрических сетей. Экономия топлива и электроэнергии. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 

184 с. 

3. Коцарь О. В. Применение АСКУЭ для контроля текущих параметров режимов 

электропотребления на промышленных предприятиях / О. В. Коцарь. // Энергетика и 

электрификация. – 2004. №6.-С. 24-29. 

4. Праховник А. В. Концептуальні положення побудови АСКОЕ в умовах 

запровадження перспективних моделей енергоринку України / А. В. Праховник, О. В. Коцар 

// Енергетика та електрифікація. – 2009. - № 2. – С. 45-50. 

5. Коцар О. В. Застосування АСКОЕ для контролю характеристик режимів 

електропостачання та керування режимами електроспоживання на підприємстві 

фармацевтичної галузі / О. В. Коцар, Ю. О. Кот, Ю. О. Расько, С. В. Полевик // Управління, 

економіка та забезпечення якості в фармації. – 2010.- С. 18-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

267 

 

УДК 621.314.222.600 

Денисенко М.А., докт техн. наук ФРН,  

Притискач І.В., аспірант  

Національний технічний університет України «КПІ», Україна, м. Київ 

 

ОЦІНЮВАННЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ СИЛОВИХ 

ТРАНСФОРМАТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ ТЕРМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

 

Наведено стохастичне оцінювання навантажувальної здатності силових масляних 

трансформаторів за критеріями допустимого їх нагрівання за використання різних 

термічних моделей трансформаторів і порівняння результатів, отриманих для цих моделей. 

Приведено стохастическое оценивание нагрузочной способности силовых масляных 

трансформаторов за критериями допустимого их нагрева при использовании разных 

термических моделей трансформаторов и сравнение результатов, полученных для этих 

моделей. 

Presented stochastic evaluation of load capacity for power oil transformers, using the 

criteria of their acceptable heating based on the different thermal models of transformers and 

comparing results obtained for this models. 

 

1. Загальні відомості 

Загально визнано, що найбільш точними моделями  вибору трансформаторів (їх 

номінальної потужності або режимів роботи) є  стохастичні моделі, які  базуються на 

моделюванні випадкових фізичних процесів в трансформаторі з використанням ймовірнісної 

вихідної інформації.  

Найбільш точною термічною моделлю трансформатора є модель кінцевих 

елементів[1]. Однак вихідні дані для її застосування проблематично одержати навіть у заводу 

виробника. Тому застосовують більш спрощені термічні моделі.  

Підвищити точність оцінки навантажувальної здатності трансформатора дозволив 

перехід від спрощеної моделі трансформатора як однорідного тіла до триелементної 

термічної моделі, яка рекомендована МГОСТ 14209-97 [2]. Оцінку навантажувальної 

здатності трансформаторів на основі цієї моделі здійснено в [3]. 

Також зараз розробляються нові спрощені термічні моделі, які використовують 

більше інформації про теплові процеси в трансформаторі. Одна з них запропонована в [4]. 

Зважаючи на це, виникає доцільність оцінити навантажувальну здатність трансформаторів з 

використанням різних існуючих моделей. 

2. Постановка задачі досліджень 

Задачі досліджень: оцінка впливу врахування різних факторів в термічній моделі 

трансформатора на результати вибору силових масляних трансформаторів за критеріями їх 

температури масла і найбільш нагрітої точки (ННТ) обмотки, а також зносу їх ізоляції за 

використання стохастичного моделювання цих параметрів.  

Мета досліджень: дослідити  відмінності одержаних результатів на основі різних 

термічних моделей трансформаторів та узагальнити рекомендації щодо їх навантажувальної 

здатності. 

3. Розв’язання задачі досліджень 

3.1 Уточнена термічна модель нагрівання трансформаторів 

Теплова модель, запропонована Дежаном Суза та його співавторами[4], базується на 

теорії передачі тепла; в ній застосовують метод зосередженої ємності і визначення 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

268 

 

нелінійних теплових опорів. Основний підхід був запропонований Свіфтом в [5]. В цій 

моделі особливу увагу приділяється нелінійним тепловим опорам трансформаторного масла. 

Вона була перевірена авторами з використанням експериментальних результатів.  

Для побудови термічної моделі трансформатора використані основні аналогії між 

тепловими і електричними процесами. Для того щоб скористатися цією аналогією для 

розрахунку температури трансформатора, необхідно модифікувати метод зосередженої 

ємності шляхом введення нелінійних теплових опорів, які беруть до уваги зміни теплових 

параметрів у трансформаторному маслі з температурою.  

Модель температури масла ґрунтується на основі теплової схеми (рис. 1), яка 

враховує відповідні уточнення. 

 
Рис. 1. Модель температури масла 

 

На схемі використано наступні позначення: 

загq
 – тепло, генероване від загальних втрат потужності; 

н.xq  – тепло, генероване від втрат неробочого ходу; 

к.зq  – тепло, генероване від навантажувальних втрат; 

оС  – теплова ємність масла; 

оR  – нелінійний тепловий опір масла; 

a  – температура навколишнього середовища. 

Важливість врахування зміни в'язкості з температурою масла пов’язана з тим, що вона 

впливає як на тепловий опір, так і на теплову постійну часу. 

Остаточне диференціальне рівняння для даної теплової моделі має вигляд [4] 
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(1) 

де о. ном – номінальне перевищення температури масла;  

о. ном  – номінальна теплова постійна часу масла; 

в.о  – відносна в'язкість масла; 

n – константа, яка залежить від режиму циркуляції масла;  

R – відношення втрат  
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Припускається, що циркуляція масла усередині бака трансформатора ламінарна, а 

постійна n для даного типу потоку дорівнює 0,25. Для холодного пуску трансформатора за 

швидкості масла всередині бака трансформатора, що дорівнює нулю, постійна n буде 

приймати різні значення для різних режимів охолодження.  

Для розрахунку температури масла за рівнянням (1) необхідно використовувати 

чисельні методи аналізу, такі як метод Рунге-Кутта, а елементи рівняння необхідно 

класифікувати наступним чином: 

‒  константи: R, n, о. ном , о. ном ; 

‒  вхідні змінні: K, в.о , a ; 

‒  вихідні змінні: о ; 

 незалежна змінна: t. 

Модель температури ННТ, як і модель температури масла, також представлена у 

вигляді теплового кола (рис. 2). 

У цьому випадку диференційне рівняння має вигляд [4] 

 

 
1

2 o

в.о . ном в.о об. ном

. ном

,

n

n n hh
h n

h

d
RK

dt


  

     


 

(2) 

де h  – температура ННТ; 

 
Рис. 2. Модель температури найбільш нагрітої точки обмотки 

 

. номh
 – номінальне перевищення температури ННТ.

 Використовуючи той же метод розрахунку, що і у моделі температури масла (метод 

Рунге-Кутта), температура ННТ може бути розрахована з диференціального рівняння (2), де 

елементи рівняння класифікують наступним способом: 

‒  константи:  n, об. ном , . номh ; 
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‒  вхідні змінні: K, в.о , o ; 

‒  вихідні змінні: h ; 

 незалежна змінна: t. 

Нормовані значення характеристик у рівняннях (1) та (2) згідно[2],  які використовувалися 

для моделювання, наведено в таблиці 1. 

 Таблиця 1. Теплові характеристики нагрівання трансформаторів 

Характеристика 

Позначення 

та одиниця 

виміру 

Розподільн

і транс-

форматори 

Трансформатори 

середньої та великої 

потужностей 

ONAN ON OF OD 

1 2 3 4 5 6 

Відношення втрат н..хк..з PP   R  5 6 6 6 

Теплова постійна часу масла o, год 3,0 2,5 1,5 1,5 

Температура охолоджувального 

середовища 
а, 

о
С 20 20 20 20 

Номінальне перевищення 

температури найбільш нагрітої точки 

обмотки 
. ном ,h K 78 78 78 78 

Номінальне перевищення 

температури масла на виході з 

обмотки 
о. ном , K 55 52 56 49 

 

 3.2 Імітація реалізацій температур трансформатора 

Одержання ансамблю реалізацій температур масла )(θо t і ННТ обмотки )(θ th , 

трансформатора здійснюють в наступній послідовності: 

1. Імітують ансамбль ν-х реалізацій І ν (t) навантажувального струму І(t) на інтервалі 

часу бT  згідно [1]. При цьому може бути використана як більш складна, так і спрощена 

імітація струму, який підкоряється нормальному закону розподілу. 

2. Для кожної ν-ої реалізації навантажувального струму обчислюють реалізації 

температур )(θо.ν t  і )(θ ν. th  з  використанням тієї або тієї термічної моделі трансформатора.  

2.3. В залежності від цілей досліджень проводиться статистична обробка ансамблів 

реалізацій кожного з параметрів з одержанням їхніх статистичних характеристик, 

насамперед детермінованих функцій квантилів 
θо.αθ ( )t , )(θ

θα.
th   за відповідною 

ймовірністю θα  перевищення температурою масла і ННТ обмотки своїх допустимих 

(номінальних) значень:  

Навпаки, задаючись певними величинами цих квантилів, у процесі імітаційного 

моделювання (ІМ) можна підібрати такі пари параметрів розподілу навантажувального 

струму I ,  Iv , що забезпечують ці квантилі. 

На рис. 3 наведено алгоритм знаходження допустимих значень параметрів   IIv ,  для 

трансформаторів за умовами: 
.maxo. o.допθ θ

    та 
.max. .доп

θ θ
h h

 . 
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В дослідженнях прийняті наступні спрощення і допущення: 

1. Електричний струм І(t) розглядався як нормально розподілений випадковий 

стаціонарний процес з еквівалентними параметрами розподілу I ,  Iv  і нормованою АФ  ρ τ

. 

2. Застосовувалася спрощена імітація реалізацій навантажувального струму з 

дискретністю itδ = 5 хв і значеннями  нормованої автокореляційної функції   5,0τρ  , якщо 

0  і   ,0,1τρ   якщо   = 0 згідно [1].  

 

 

Рис. 3. Алгоритм визначення допустимих значень  ,v I I  для трансформаторів за умов 

.maxo. o.допθ θ
   та 

.max. .доп
θ θ

h h
  

3. Температура оточуючого середовища трансформатора aθ  приймалась постійною в 
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часі і рівною 20 
о
С. 

4. Навантаження, що передувало режимові, що розглядається, приймалося тривало 

незмінним і рівним його ефективному значенню 

   .1 2

e IvII   (15) 

5. Кількість реалізацій N прийнята рівною 100. 

Використання спрощеної моделі ЕН у виді випадкового стаціонарного процесу 

обумовлене тим, що в інженерній практиці найчастіше відсутні вихідні дані про ЕН як 

нестаціонарного випадкового процесу.  

 

Під час виконання дослідження розглядалися наступні термічні моделі 

трансформатора: 

1 – термічна модель з врахуванням зміни в’язкості масла і навантажувальних втрат від 

температури [4]; 

2 – спрощена термічна модель трансформатора згідно МГОСТ 14209-97[2]. 

Також для розподільних трансформаторів з типом охолодження ONAN для порівняння 

наведено результати, отримані за використання найбільш адекватної шістнадцятиелементної  

термічної моделі (крива 3 на рис. 3) [1]. 

На рис. 4···5 наведено криві допустимих параметрів розподілу струму   Ivf
I

I


ном

 

для розподільних трансформаторів з типом охолодження ONAN, а також трансформаторів 

середньої і великої потужностей типу ON, які отримано ІМ за θα  
= 0,05. Номери кривих на 

цих рисунках відповідають вказаним номерам застосованих термічних моделей.  

 

 
Рис.4. Криві навантажувальної здатності для розподільних трансформаторів з охолодженням 
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ONAN 

Розглянемо криві (рис. 3), отримані для трансформаторів з типом охолодження 

ONAN. Найбільші допустимі значення параметрів розподілу I ,  Iv  навантажувального 

струму (найбільшу навантажувальну здатність трансформаторів) дає застосування найбільш 

адекватної термічної моделі трансформатора (крива 3). Збільшення навантажувальної 

здатності трансформаторів на основі цієї моделі зростає на 4···35% відносно другої 

спрощеної термічної моделі. Застосування спрощених термічних моделей з врахуванням 

зміни в’язкості масла і навантажувальних втрат від температури (крива 1) і без цього 

врахування (крива 2) за різних значень коефіцієнта варіації дозволяє отримати допустимі 

параметри розподілу навантажувального струмі, які відрізняються на 5···18%. Ця відмінність 

збільшуються з збільшенням коефіцієнта варіації. Практично аналогічна відмінність значень 

параметрів I ,  Iv  за різних спрощених термічних моделей спостерігається для 

трансформаторів з  охолодженням типу ON (рис. 4). 

 
Рис. 5. Криві навантажувальної здатності для трансформаторів з охолодженням ON 

Зважаючи на те, що наведені відмінності можуть досягати 15···18 %, можна зробити 

висновок, що використання уточненої спрощеної термічної моделі трансформаторів дає 

суттєве збільшення їх навантажувальної здатності. 

 

Висновки 

1.  Використання уточненої спрощеної термічної моделі трансформатора, що враховує 

зміни в'язкості масла і навантажувальних втрат з температурою, для стохастичного вибору 

трансформаторів за критеріями допустимого нагрівання дозволяє виявити і використати 

більшу його навантажувальну здатність. 
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2. Рекомендується розглянути доцільність внесення відповідних змін в МГОСТ 14209-

97 [2]  на основі уточненої спрощеної термічної моделі трансформатора [4]. 
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“Інститут енергозбереження та енергоменеджменту”,  м. Київ, Україна 

 

СТРУМИННИЙ НАСОС ВІБРАЦІЙНОЇ ДІЇ 

 

Анотація. Запропоновані результати дослідження струминного насосу 

вібраційної дії. Встановлено структуру струминного насоса, в склад якого входить 

вібраційний модуль, який генерує коливання тиску в інжекційному потоці. 

  

Аннотация. Предложенные результаты исследования струйного насоса 

вибрационного воздействия. Установлена структура струйного насоса, в состав 

которого входит вибрационный модуль, который генерирует колебания давления в 

инжекционном  потоке. 

 

            Abstract. Results of studies of jet pump vibration. The structure of the jet pump 

comprising vibrating module that generates pressure fluctuations in the injection flow. 

 

Вступ. На сьогодні розвиток видобутку вуглеводнів є головною задачею, яка стоїть 

перед промисловістю України. В умовах сталого фонду нафтогазових родовищ актуальна 

задача відновлення та підвищення дебіту існуючих нафтових та газових свердловин.  

Аналіз попередніх досліджень. Для підвищення продуктивності нафтових 

свердловин очищенням привибійної зона свердловини та збільшенням проникливості 

пластової системи використовуються різноманітні технічні засоби, в складі яких часто 

застосовують струминний апарат та генератор імпульсних навантажень на привибійну 

зону[1, 2]. 

Мета роботи. Розробити структуру та математичну модель струминного насосу 

вібраційної дії для забезпечення коливань інжекційного потоку.  

Матеріал і результати дослідження. Струминний насос вібраційної дії 

складається з трьох взаємодіючих блоків: інжекційного модуля 1, депресивної камери 2 та 

вібраційного модуля 3 (рис. 1) [2]. Схема розміщення струминного насоса в свердловині 

передбачає його встановлення в колону насосно-компресорних труб (НКТ) 4 з пакером 5. 

Робоча рідина (хімреагентний  розчин) подається від насосного агрегату 6 по НКТ 

4 на робочу насадку (сопло) інжекційного модуля 1. Далі рідина проходить через камеру 

змішування  та дифузор насоса через затрубний простір 7 до гирла свердловини. 

Збільшення швидкості рідини на соплі інжекційного модуля призводить до падіння тиску 

в струмені та депресивній камері 2 , що створює умови для інжектування потоку з цієї 

камери.   При пониженні тиску в камері 2  періодично, відкривається клапан вібраційного 

модуля 3 і в депресивну камеру 2 потрапляє рідина із пласта 7, вимиваючи з нього 

забруднюючі частинки, що призводить до його очищення. Важливим фактором при цьому 

є коефіцієнт інжекції пульсуючого потоку, який генерується інжекційним модулем і 

гармонізується вібраційним модулем 3.  
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 Основним елементом інжекційного модуля є інжекційна система, яка складається з 

конфузора 1, сопла 2, приймальної камери 3, камери змішування 4 та дифузора 5 (рис. 2) 

Потік через інжекційну систему характеризується такими параметрами: робочою 

витратою pQ , тиском на вході pp , густиною робочої рідини p . 

 
 

Рисунок 1 - Схема розміщення струминного апарата з вібраційним модулем в 

свердловині 

 

Конфузор 1 характеризується вхідним перерізом 0-0, а сопло 2 вихідним перерізом 

1-1. Далі робочий потік разом з інжектованим через приймальну камеру 2 потрапляє на 

вхід камери змішування 3 (переріз 2-2) і на вхід дифузора 5 (переріз 3-3). Переріз 4-4 – 

вихідний для  інжекційної системи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Інжекційна система струминного апарату: 1 – конфузор;  2 -сопло;  3 – 

приймальна камера; 4 - камера змішування; 5- дифузор. 

 

Рівняння Бернуллі для перетинів 0-0 та 1-1: 
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та для перерізів “робоче сопло – камера інжекціі” (переріз 1-1, 2-2): 
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де 
g2
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  - втрати напору в перерізі 1-1 за формулою Борда [1], 1  - коефіцієнт 

втрат на тертя при різкому звуженні трубопроводу, 0 , 1  - швидкість потоків рідини для 

перетинів 0-0 та 1-1 відповідно, i  - густина інжектованої рідини (приймемо робоче 
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середовище однорідним, тобто pi   ),
g

і

2

2
  - втрати напору між перетинами 1-1, 2-2,   

- коефіцієнт втрат при різкому розширенні трубопроводу. 

Згідно теорії затоплених турбулентних струменів в камері інжекції при витіканні 

робочої рідни з сопла з швидкістю, що буде набагато більшою, ніж швидкість в камері 

інжекції, виникають циркуляційні зони низького тиску (рис. 3). 

Приймемо гіпотезу, що тиск в камері інжекції може змінюватись від 0ip  до 

gHpi  . Для ідеального струминного апарату тиск в камері інжекціі ip буде 

дорівнювати нулю для забезпечення найбільшого ефекту інжекції. 

Враховуючи це, можна записати  
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то з залежності (3) швидкість інжектованого потоку буде  
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Рисунок 3 – Схема протікання затопленого струменя  1 з зоною розрідження 2 

 

Якщо тиск інжекції прийме своє максимальне значення gHpi  , тоді рівняння 

Бернулі матиме вигляд: 

ggg

p

gg

p iі

i

i

p 222

222
11 









 .    (5) 

Звідки швидкість інжектованого потоку  
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Ділянку між перерізами 2-2 та 3-3 можна вважати лінійним дроселем  довжиною cl  

з незмінним діаметром cd . Тоді перепад тиску в перерізі 2-2 можна визначити, як: 
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  - швидкість в перерізі 2-2,   - коефіцієнт тертя. 

Значення витрати інжектованого потоку можна розрахувати із залежності: 

iiі SQ  , де iS  - площа перетину через яку потрапляє інжектована рідина в камеру 

змішування. Площа  iS  знаходиться як різниця площ робочого сопла та камери 

змішування, тобто: рскзмi SSS  . 

Коефіцієнт інжекції визначається [1] виразом   

р

i

Q

Q
i  .                                        (8) 

Приймемо для розрахунків наступні значення конструктивних параметрів 

струминного апарату:  діаметра робочого сопла cd =4 мм, діаметра камери змішування 3d

=6 мм, діаметра камери інжекції id =15 мм, діаметра підвідного трубопроводу трd =22 мм. 

Витрата від поверхневого насосного агрегату пнQ = 20 л/с, глибина свердловини H =2000 

м, густина робочого потоку  =800 кг/м3
, внутрішній діаметр  НКТ  D =62 мм. За 

наведеними залежностями (1)...(8) був розрахований максимальний коефіцієнт інжекції 

64.0i . З використанням вібраційного модуля генерується змінний потік iQ var, 

значення частоти коливань тиску в якому визначається частотним параметром 

зв

кл
i

m

с
 , де клс  - жорсткість пружного елемента клапана вібраційного модуля, звm - 

зведена маса рухомих елементів вібраційного модуля. 

 

Висновки. Струминний насос вібраційної дії впливає на пластову систему 

свердловини пульсуючим інжекційним потоком,  очищує привибійну зони свердловини,  

тим самим інтенсифікуючи приток нафти шляхом покращення фільтраційних якостей 

привибійної зони пласта. 

Запропонована математична модель інжекційної системи струминного насоса 

дозволяє: розрахувати максимальний коефіцієнт інжекції; частоту пульсації тиску в 

інжектованому потоці; раціональні значення діаметру робочого сопла cd =4 мм та 

довжини робочого сопла cl =10 мм. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ  

С ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

 

На основі аналізу режимів роботи компресорних станцій теплових насосів 

розглянуті можливі структури систем управління теплонасосної установкою. За 

допомогою структурних моделей отримані графіки зміни контрольованих змінних. За 

результатами моделювання надані рекомендації щодо застосування електроприводу з 

частотним регулюванням швидкості. 

 

На основе анализа режимов работы компрессорных станций тепловых насосов 

рассмотрены возможные структуры систем управления теплонасосной установкой. С 

помощью структурных моделей получены графики изменения контролируемых 

переменных. По результатам моделирования даны рекомендации относительно 

применения электропривода с частотным регулированием скорости.    

 

Based on the analysis of modes of heat pumps, compressor stations, the possible structures 

of the heat pump control unit. Using structural models obtained graphs of the controlled 

variables. Simulation results are given advice on the application of electric drive with frequency 

speed control. 

 

Введение. В настоящее время наиболее актуальной проблемой в теплоснабжении 

объектов жилищно-коммунального хозяйства является поиск и внедрение новых 

эффективных энергосберегающих технологий для получения тепла и использования 

нетрадиционных источников энергии. 

В этой связи, одним из эффективных энергосберегающих способов экономии 

привычного органического топлива (газа, угля), снижения загрязнения окружающей 

среды и удовлетворения потребностей потребителей в технологическом тепле можно 

считать применение теплонасосных технологий производства теплоты. 

Тепловой насос представляет собой специализированную установку, которая 

преобразует низкопотенциальную энергию природных источников теплоты и 

низкотемпературных энергетических ресурсов (грунт, вода, воздух) в энергию более 

высокого потенциала, которая пригодна для практического использования [1]. 

Цель работы. Обоснование рациональности применения частотно-регулируемого 

электропривода на основе исследования существующих различных способов 

автоматизированного управления компрессорными установками теплового насоса с 

помощью структурных моделей. 

Актуальность темы исследований. На сегодняшний день, с возрастанием спроса 

на использование альтернативных источников энергии происходит активное внедрение 

тепловых насосов. Мировые производители стремительно разрабатывают новые схемы 

практического применения теплонасосного оборудования. При этом пути 

совершенствования тепловых насосов в большинстве случаев ограничиваются 

применением новых типов хладагента, методов отбора тепла низкого потенциала, 

температурных режимов работы и т.п. [2].  
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В литературных источниках, которые касаются вопросов использования тепловых 

насосов, практически полностью отсутствуют сведения о методах решения проблемы 

управления тепловым насосом со стороны электропривода. Как известно, одной из 

основных составных частей теплового насоса является компрессорная станция, 

оптимальная работа которой напрямую зависит от способа управления электроприводом 

компрессора. В свою очередь экономические показатели теплонасосной установки в 

целом, в значительной степени зависят именно от режима функционирования 

компрессорной станции. 

В этой связи тему работы, связанную с использованием современного частотно-

регулируемого электропривода для управления компрессорной станцией теплового насоса 

следует считать актуальной. 

Материалы исследований. Тенденцией последнего времени при эксплуатации 

тепловых насосов является использование одного из двух режимов: регулирование 

температуры на выходе установки в заданных пределах (55…65С) или поддержание 

температуры на требуемом уровне (как правило, в районе 60С). Кроме того, для 

тепловых насосов характерным является применение многокомпрессорных станций с 

индивидуальным электроприводом для каждого компрессора. Рассмотрим наиболее 

распространенный вариант двухкомпрессорной станции с двумя приводными 

электродвигателями. Такое решение связано с тем, что даже в случае выхода из строя 

одной компрессорной установки, вторая продолжает работать, обеспечивая половинную 

мощность теплового насоса относительно расчетной.  

Для решения задачи контроля температуры в необходимом диапазоне 55…65С 

многие фирмы-производители тепловых насосов предлагают вариант компрессорной 

станции с двумя нерегулируемыми асинхронными короткозамкнутыми 

электродвигателями (обозначим их соответственно М1 и М2). Алгоритм работы такого 

привода следующий. 

Вкл. М1  t35С  Вкл. М2  t65С  Откл. М1  t55С  Вкл. М1  

t65С  Откл. М2  t55С  Вкл. М2  t65С  Откл. М1  t55С  Вкл. М1 

 t65С  Откл М2  t55С   Вкл. М2  t65С  Откл. М1 и т.д.        

 Таким образом, имеет место регулирование температуры в заданных границах за 

счет отключения / включения одного из двигателей. Команда на отключение двигателя 

подается при возрастании температуры до верхней границы, а команда на его включение 

поступает после снижения температуры до нижней границы. В этом случае реализуется 

релейный закон регулирования. Выравнивание теплового режима в двигателях 

обеспечивается поочередной их работой, а значительная инерционность теплового насоса 

по каналу изменения температуры относительно кривой охлаждения двигателей 

обеспечивает их естественное охлаждения за время, когда один из двигателей отключен от 

сети.  

Рассматриваемый способ автоматизированного управления компрессорной станции 

обладает как рядом очевидных преимуществ, так и существенных недостатков.  

Основными достоинствами являются простота технической реализации, низкие 

массогабаритные и стоимостные показатели, поскольку необходимый алгоритм работы 

обеспечивается за счет применения достаточно простых устройств автоматики при 

полном отсутствии силовых полупроводниковых преобразователей.  

Главный недостаток связан с постоянным протеканием в системе электропривода 

переходных процессов запуска и отключения двигателей.  

Возникающие при этом проблемы рассмотрим с помощью структуры 
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двухдвигательной компрессорной станции теплового насоса с нерегулируемым 

электроприводом на базе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

типа 4AMУ280S2 со следующими данными: номинальная мощность Pnom = 110 кВт; 

номинальное линейное напряжение Unom = 380 В; номинальная скорость nnom = 2952 

об/мин; синхронная скорость nо = 3000 об/мин; число пар полюсов p = 1; номинальная 

частота питающей сети fnom = 50 Гц; номинальный фазный ток статора Inom = 192 А; 

номинальный коэффициент полезного действия nom = 0,935; номинальный коэффициент 

мощности cosnom = 0,93; кратность максимального момента Mmax / Mnom = 3,0; кратность 

пускового момента Mpysk / Mnom = 1,9; кратность пускового тока Ipysk / Inom = 8,0; активное 

R1 = 0,049 Ом и индуктивное X1 = 0,186 Ом сопротивления статора; активное R2` = 0,036 

Ом и индуктивное X2` = 0,277 Ом приведенные сопротивления ротора; момент инерции 

двигателя Jdv = 1,412 кгм
2
.   

Электродвигатель такого типа по своим техническим параметрам соответствует 

приводным двигателям компрессорной станции теплового насоса HYDROCIAT 2500B X, 

который принят за базовую установку.       

На рисунке 1,а представлена структурная модель силового канала двухдвигательной 

линеаризованной электромеханической системы на базе асинхронного двигателя [3].  

 
а 

 
 

б 

Рисунок 1 – Структурная модель и диаграммы переменных силового канала  

электропривода компрессорной станции с двумя нерегулируемыми  

асинхронными электродвигателями  
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Блок EU на входе задает номинальное действующее значение фазного напряжения 

сети, а блоки EMc1 и EMc2 формируют характерную для компрессоров зависимость 

момента сопротивления от угловой скорости для каждого из двигателей. Объект 

исследования в виде компрессорной станции представлен апериодическим звеном первого 

порядка с коэффициентом передачи Ko и весьма значительной постоянной времени  To (в 

реальных станциях ее величина может составлять десятки минут). Нелинейный элемент 

AH задает требуемый коридор изменения температуры (ширина петли гистерезиса 

составляет 65С – 55С = 10С). В зависимости от значения логического сигнала на 

выходе нелинейного элемента 0 или 1 ключ Sw соответственно подает или снимает 

питающее напряжение со статорной обмотки одного из двигателей, тем самым 

моделируется прямой пуск и останов привода второго компрессора. С помощью 

осциллографа Scope фиксируются графики изменения мгновенных значений температуры 

T на выходе компрессорной станции, а также суммарных для двух двигателей величин 

угловой скорости w, развиваемого момента M и потребляемой из сети полезной мощности 

P.  

Параметры элементов силового канала рассчитываются согласно следующим 

выражениям: 

- эквивалентное активное сопротивление двигателя: Re = R1 + R2`;  

- эквивалентная постоянная времени: Te =  (X1 +  X2`) / (2    fnom  Re); 

- коэффициент связи по моменту: Km = Mnom / (1,5  p  Inom);         

- полный момент инерции системы: J = Jdv + Jmex`, где  Jmex` = 2  Jdv; 

- коэффициент передачи по ЭДС двигателя: Ke = Emax / nom,  

где Emax = Enom = Unom / 1,73 – Inom  Re; 

- коэффициент связи по нагрузке: Kmc = Mnom / nom^1.25; 

- коэффициент передачи станции: Ko = T nom / nom , где nom = 1nom + 2nom ; 

- постоянная времени объекта: To = 50 с. 

Синтезированная модель по некоторым позициям не в полной мере соответствует 

физическому объекту. Так, отсутствует поочередный ввод в работу двигателей, а 

включается / отключается только один из них, а другой находится в работе постоянно. Это 

выполнено с целью не усложнения модели, так как двигатели одинаковые и на поведение 

системы в целом при моделировании такое решение не влияет. Для наглядности и 

возможности визуального анализа результатов постоянная времени компрессорной 

станции принята равной 50с, что более чем на порядок меньше реальной инерционности, 

однако при этом имеется возможность исследования поведения в переходных режимах 

системы электропривода, быстродействие которого достаточно высокое.  

Анализируя полученные результаты (рисунок 1,б), можно отметить следующие 

основные моменты. Система фактически выполняет основную задачу – поддержание 

температуры в требуемом диапазоне 55 … 65С. Диаграммы изменения температуры и 

скорости наглядно показывает выполнение алгоритма работы. При достижении 

температуры верхней границы 65С один двигатель отключается, а другой остается в 

работе. В результате температура начинает снижаться и по достижении нижней границы 

55С включается второй двигатель, что вызывает рост температуры до верхней границы и 

далее цикл повторяется. 

График изменения момента подтверждает тот факт, что переходные процессы при 

прямом пуске асинхронного электродвигателя сопровождаются значительными бросками 

момента и тока, в 5 – 6 раз выше номинального [4]. Это вызывает возрастание потерь 
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энергии в переходных режимах и существенное увеличение потребляемой мощности, что 

иллюстрирует полученная диаграмма активной мощности. Кроме этого, наличие больших 

частых пусковых токов приводит к перегрузке сети  и ограничению допустимых 

включений компрессора в течение часа. Необходимо отметить также, что выделяющиеся в 

двигателе повышенные потери вызывают его дополнительный нагрев, что уменьшает 

ресурс работы всех его узлов и элементов [5]. 

Все отмеченные энергетические факторы следует отнести к недостаткам, однако 

инерционность по каналу температуры в реальной компрессорной станции существенно 

больше, чем принятое значение при моделировании, поэтому негативное влияние 

указанных проблем на практике будет меньше. Кроме этого, рассмотренный способ 

управления имеет и значительный положительный энергетический фактор, который 

связан с тем, что достаточно длительные отрезки времени в работе находится только один 

двигатель, а другой отключен и потребляемая мощность всей установкой в эти периоды 

значительно снижается. Это наглядно иллюстрирует график изменения активной 

мощности (с 220 кВт при работе двух двигателей до 110 кВт, когда в работе остается 

только один). 

Фактически основной недостаток рассмотренной системы, связанный с прямыми 

пусками двигателей, может быть устранен с помощью так называемых устройств 

плавного или мягкого пуска УПП, которые в последнее время получили массовое 

применение и специально разработаны для решения проблемы ограничения пусковых 

токов асинхронных короткозамкнутых двигателей [6]. 

Для варианта двухдвигательной компрессорной станции достаточно использовать 

одно устройство плавного пуска. В этом случае алгоритм функционирования системы 

заключается в том, что вначале плавно разгоняется один двигатель до номинальной 

скорости и переключается на работу от сети, а затем обеспечивается плавный запуск 

второго двигателя. После этого устройство плавного запуска автоматически реализует 

рассмотренный ранее алгоритм поддержания температуры в необходимых пределах за 

счет поочередного ввода и вывода из работы электродвигателей компрессоров с плавным 

изменением напряжения, подводимого к статорным обмоткам двигателей. Устройства 

плавного запуска реализуются на базе известных тиристорных регуляторов напряжения 

ТРН. 

На рисунке 2,а представлена структурная модель двухдвигательной 

электромеханической системы компрессорной станции с использованием устройства 

плавного запуска. 
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Рисунок 2 – Структурная модель и диаграммы переменных электропривода 

компрессорной станции с использованием устройства плавного пуска  

 

Фактически предыдущая модель дополнена двумя элементами: устройством 

плавного пуска UZ в виде апериодического звена первого порядка с коэффициентом 

передачи Kuz и постоянной времени Tuz и типовым задатчиком интенсивности первого 

порядка, который содержит охваченные единичной отрицательной обратной связью 

последовательно соединенные нелинейный элемент с релейной характеристикой и 

интегратор с коэффициентом K1.  

Расчетные формулы следующие: 

- коэффициент передачи преобразователя: Kuz = Unom / (1,73  10); 

- постоянная времени: Tuz = 0,001 с; 
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- коэффициент интегратора для случая одинаковой величины ограничений сигналов 

в канале управления: K1 = max / max . 

Ключ Sw подает или снимает входной сигнал задатчика интенсивности, который 

формируется блоком ER. 

Результаты моделирования (рисунок 2,б) показывают отсутствие значительных 

бросков в кривых момента и мощности в периоды запуска двигателей, а скорость при 

этом изменяется линейно плавно, что обеспечивается ограничением ускорения на 

допустимом уровне. Все остальные процессы протекают аналогично структуре с 

нерегулируемым электроприводом. Следует отметить, что за счет применения устройства 

плавного пуска система становится дороже и сложнее. 

Общим недостатком рассмотренных систем является невозможность реализовать 

алгоритм поддержания требуемого значения температуры. Для решения этой задачи 

целесообразно использовать частотно-регулируемый электропривод компрессоров на базе 

системы ПЧ-АД со звеном постоянного тока, который в большинстве случаев 

рекомендуется сегодня для тепловых насосов. 

Универсальность предлагаемой системы для компрессорной станции заключается в 

возможности реализации обоих способов управления. 

Если устройство плавного пуска заменить преобразователем частоты, то абсолютно 

аналогично предыдущей системе решается задача регулирования температуры в 

необходимом диапазоне. 

Для обеспечения поддержания заданного значения температуры система должна 

быть замкнутой и содержать регулятор одного из технологических параметров. 

В этом случае для двухдвигательного варианта применяется один преобразователь 

частоты, который сначала плавно запускает первый двигатель до рабочей скорости и 

переводит его не работу от сети. Затем плавно разгоняется второй двигатель до скорости, 

при которой устанавливается требуемая температура и при отклонении температуры в 

результате внешних воздействий от заданного значения преобразователь частоты 

регулирует скорость второго двигателя в нужном направлении для быстрого 

восстановления необходимой температуры. Таким образом, в работе всегда находятся оба 

двигателя. Один функционирует в номинальном режиме, получая питание напрямую от 

сети, а второй работает в типовой схеме ПЧ-АД с регулированием скорости. 

Структурная модель двухдвигательной компрессорной станции с частотно-

регулируемым электроприводом изображена на рисунке 3,а. 

Кроме преобразователя частоты UZ и задатчика интенсивности система содержит 

цифровой ПИД-регулятор скорости AR, который имеется практически во всех 

современных преобразователях частоты. Контролируемым технологическим параметром 

является температура, сигнал о фактическом значении которой через датчик температуры 

UT подается на вход системы управления в виде отрицательной обратной связи. Ключ 

ручного управления MSw позволяет в процессе моделирования имитировать внешние 

возмущения, которые вызывают отклонения температуры от заданного значения. 

Требуемые расчетные соотношения. 

Регулятор скорости AR: 

- пропорциональная часть: Kpw = J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw); 

- интегрирующая составляющая: Kiw =  Ke / (aw  Tuz  Kuz  Kw); 

- дифференцирующая: Kdw = Te  J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw), 

где aw – настроечный параметр (стандартное значение aw = 2), коэффициент 

связи по скорости Kw = 10 / nom = 10  Ko / T nom  
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Коэффициент передачи обратной связи по температуре: Kt = 10 / T nom . 

 
а 

 
 

б 

 

Рисунок 3 – Структурная модель и диаграммы переменных компрессорной станции  

с частотно-регулируемым электроприводом  

 

Результаты моделирования представлены на рисунке 3,б. После плавного запуска 

системы устанавливается заданное значение температуры 60С. В кривых всех 

контролируемых переменных практически отсутствуют какие либо колебания, что 

соответствует протеканию стационарных процессов. На отметке 300 с смоделировано 

ступенчатое возрастание температуры на один градус, а на отметке 400 с – снижение 

температуры на один градус. В эти моменты имеют место кратковременные переходные 

процессы, связанные с уменьшением в первом случае и увеличением во втором скорости 

двигателя для быстрого восстановления требуемого значения температуры. При этом, на 

диаграмме температуры изменений практически нет. 
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Отметим и некоторые другие преимущества применения частотно-регулируемого 

электропривода для компрессорных станций [7]. Электропривод компрессора с частотным 

управлением обеспечивает поддержание рабочего давления в системе с точностью до 0,1 

бар и мгновенно реагирует на изменение давления в сети. При этом каждый лишний бар 

давления нагнетания увеличивает электропотребление компрессора на 6-8%. Наиболее 

весомый вклад в экономию электроэнергии дает точное соответствие производительности 

компрессора с частотным приводом реальной потребности в хладагенте в данный момент 

времени. 

В качестве относительных недостатков следует считать повышенные стоимостные 

показатели и сложность настройки системы, необходимость в проработке вопросов 

обеспечения электромагнитной совместимости преобразователя частоты с сетью и 

двигателем. Кроме того нет возможности снизить потребление из сети активной 

мощности для варианта реализации алгоритма поддержания температуры на заданном 

уровне, поскольку в этом случае одновременно в работе находятся оба двигателя. 

Полученные результаты исследований показывают, что все три рассмотренных 

способа управления режимом работы компрессорной станцией теплового насоса 

позволяют решить каждый свою конкретную задачу. Поэтому при выборе структуры 

электромеханической системы желательно провести многокритериальный анализ по 

нескольким оценкам: динамические и энергетические характеристики, стоимостные и 

массогабаритные показатели, надежность, экономичность и др. 

 Выводы. Если компрессорная станция теплового насоса должна обеспечивать 

только изменение температуры в требуемом диапазоне, то целесообразно использование 

электромеханической системы с устройством плавного пуска. Для случая, когда 

технологическим требованием является поддержание заданного значения температуры, 

что является обязательным условием, например, для объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, однозначно применение частотно-регулируемого электропривода, который в 

силу своей универсальности, при необходимости, позволяет решить и задачу 

регулирования температуры в необходимых границах.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО  

И НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ  

 ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

 

Розглянуто і досліджено ефективність використання комбінованого включення 

регуляторів на прикладі регулювання швидкості привода постійного струму системи 

ТПД, а також вплив фаззі-складової регулятора на зміну коефіцієнта пропорційності в 

залежності від різниці між заданим і дійсним положенням робочого механізму на 

прикладі системи управління електроприводом з одним пружним механічним зв'язком в 

лінії передачі рушійного моменту, що виконує режим позиціювання. 

 

Рассмотрена и исследована эффективность использования комбинированного 

включения регуляторов на примере регулирования скорости привода постоянного тока 

системы ТПД, а также влияние фаззи-составляющей регулятора на изменение 

коэффициента пропорциональности в зависимости от разности заданного и 

действительного положения рабочего механизма на примере системи управления 

электроприводом с одной упругой механической связью в линии передачи движущего 

момента, выполняющей режим позиционирования. 

 

Considered and investigational efficiency of the use of the combined including of 

regulators on the example of adjusting of speed of drive of direct-current of the system of TTE, 

and also influence of fazzi-constituent of regulator on the change of coefficient a proportion 

depending on the difference of the set and actual position of working mechanism on the example 

of sistemi management an electromechanic with one resilient mechanical connection in a tl, 

executing the mode of keeping motive moment. 

 

Введение. Значительная часть подъемно-транспортных машин и установок 

содержит упругие механические звенья, обуславливающие возникновение 

низкочастотных колебаний рабочих органов, движущихся под действием упругих 

моментов (усилий). Создание многосвязных позиционных систем управления такими 

механизмами представляет определенные трудности из-за сложности непосредственного 

контролирования упругих моментов. В этой связи представляет практический интерес 

использование косвенного определения упругих моментов и по ним синтезировать фаззи - 

регуляторы (контролеры), обеспечивающие желаемые переходные процессы. 

Цель работы. Исследование использования параллельного включения 

традиционного и нечеткого регуляторов в системах управления электроприводом для 

уменьшения динамических нагрузок. 

Актуальность темы исследований. Методы фаззи-логики, на основе которых 

функционируют нечеткие контроллеры дают  в системах регулирования значительно 

лучшие результаты, чем классические системы управления.  

Поэтому при проектировании систем управления динамическими объектами 

оказывается целесообразным объединять достоинства традиционных регуляторов и 

регуляторов на основе фаззи-логики. В этом случае применяется так называемая 
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параллельная фаззи-коррекция, когда одновременно работают классический регулятор 

пропорциональный (П) или пропорционально-интегральный (ПИ) и фаззи-регулятор (ФР) 

[1]. 

При таком построении системы регулирование ФР работает следующим образом: 

при нормальных режимах системы, когда ошибка регулирования не превышает заданной, 

его вклад в общий сигнал управления незначительный, а при появлении режимов 

отличных от нормальных, ФР начинает влиять на величину сигнала управления. 

Материалы исследований. Схемы подключения ФР к основному регулятору Р 

показаны на рис.1. Рассмотрено два способа воздействия ФР на систему: путем 

суммирования выходов регуляторов ФР и Р (а) и путем деления выхода регулятора Р на 

выход ФР (б). 

 

Xз Xд
Р ОУ

ФР

е U1 Uy Xд

U2

а

Р ОУ
Xз е U1 Uy

U2

б

БВМ

1
0,9

 
Рисунок 1 -  Комбинированные включения регуляторов в систему управления 

 

Согласно приведенным схемам если принять Р пропорциональным с 

коэффициентом передачи 
e

U
K p

1 , то согласно схеме “а” сигнал  21 UUU y   , а по схеме 

“б” 
2/UKU py  . Следовательно, сигнал управления yU  по схеме “б” будет изменяться 

более интенсивно при 12 U , т.к. увеличивается коэффициент передачи основного 

регулятора. 

Для анализа схемы работы регуляторов представленной рис. 1,б, реализуем 

систему управления скоростью привода постоянного тока с корректирующим нелинейным 

регулятором  (КНР) (рис.2). 
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Рисунок 2 - Схема нелинейного корректирующего устройства (регулятора) 

 

Выходом КНР служит сигнал ошибки регулирования скорости, который по модулю 

усиливается коэффициентом eK  и подается на блок ограничивающих нелинейных 

элементов. Максимальный выходной сигнал блока нелинейных элементов равен 10, а 

выходной сигнал КНР 1,0kU . Значение коэффициента eK  выбирается таким, чтобы 

при максимальной ошибке е  выходной сигнал нбU  был равен 10. Работа КНР 

иллюстрируется подачей на вход изменяющейся линейно во времени ошибки е (рис.3). 
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Рисунок 3 - График изменения входного сигнала блока нелинейных звеньев 

 

Регулятор КНР относится к фаззи-регуляторам, построенных на основе нечеткой 

логики. Покажем полученные характеристики, подобные рис.3, используя 3 нечетких 

множества (рис.4). 
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Рисунок 4 - График функции принадлежности )(e  и выходного сигнала yU
 

Функция принадлежности )(e  представлена равнобедренными треугольниками. 

Определение управляющего сигнала выполняется путем дефаззификации, используя 

упрощенный гравитационный метод. Площади треугольников 331 iS , координаты 

центров тяжести отдельных множеств ,11 CX  ,42 CX  .73 CX  

 Эффективность использования корректирующего нелинейного регулятора покажем 

на примере регулирования скорости привода постоянного тока системы ТПД [2] 

Основные используемые параметры этой системы: коэффициент усиления и постоянная 

времени тиристорного преобразователя 20ТПK ; cT 01,0 ;  

активное сопротивление якоря цепи ;05,0 ОмRЯ   электромагнитная постоянная времени 

;15,0 cTЭ   коэффициент пропорциональности ЭДС и момента двигателя ;63,2дС  момент 

инерции двигателя ,231 J  нагрузки ;462 J  коэффициент обратных связей: по току 

,023,0TK  по скорости .127,0CK  Передаточные функции регуляторов тока и скорости 

определены согласно модульному оптимуму системы подчиненного регулирования: 

,
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Simulink – модель системы регулирования с фаззи-регулятором (а) и без фаззи-

регулятора (б) при отсутствии нагрузки приведена на рис.5 [3]. 
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Рисунок 5 - Simulink – модель системы регулирования скорости с фаззи-регуляторм (а) и без 

фаззи-регулятора (б) 

 

Графики переходных процессов, полученных по схеме рис.5 при ступенчатом входном 

воздействии 10вхU , показаны на рис.6 и рис.7. 
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Рисунки 6,7 - Графики переходных процессов регулирования скорости соответственно без 

нагрузки и с  нагрузкой ,500AIC  AIC 500
 

 

Приведенные графики показывают, что использование фаззи-регуляторов обеспечивает 

высокую точность воспроизведения скорости изменения входного сигнала. Поэтому при 

изменении входного сигнала по определенной программе по такой же программе будет 

изменяться и выходной сигнал.  

Рассмотрим систему управления электроприводом с одной упругой механической 

связью в линии передачи движущего момента, выполняющей режим позиционирования. 

Система содержит регулятор тока, скорости, упругого момента и положения. Регуляторы тока 

и скорости пропорционально-интегральной структуры, а регуляторы момента и положения – 

адаптивные фаззи-регуляторы. Формирование сигналов заданной скорости и положения 

осуществляется с помощью задающей модели второго порядка (ЗМ-2) [4]. Функциональная 

схема четырехконтурной позиционной системы управления приведена на рис.8. 
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Рисунок 8 – Функциональная схема позиционной системы управления электромеханической 

системы 

 

На рисунке приняты обозначения: mПU .  - сигнал максимального перемещения; ЗПU . , 

ЗСU . , ЗМU .  - сигналы заданных значений положения, скорости и динамического упругого 

момента; РС, РТ – ПИ-регуляторы тока и скорости; ФРП, ФРМ – фаззи-регуляторы положения 

и момента; Д, РМ – двигатель, рабочий механизм. Структуры ЗМ-2 и ФР представлены на 
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рис.9. 
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Рисунок 9 – Структурные схемы задающей модели (а) и фаззи-регулятора (б) 

 

Заданными (исходными) величинами являются: максимальное перемещение рабочего 

органа mП. , максимальная скорость mV , максимальное ускорение ma , параметры двигателя, 

рабочего механизма, тиристорного преобразователя. 

Напряжения mПU . , mU .2 , mU .1  принимают произвольно в зависимости от 

используемой элементной базы. 
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  - коэффициент обратной связи по положению. 

Simulink – модель системы управления, соответствующая рис.8, приведена на рис.10 

[3]. 
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Рисунок 10 - Simulink – модель четырехконтурной системы управления позиционным 

электроприводом 

 

Структурная схема подсистемы Д-РМ представлена на рис.11. 
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Рисунок 11 – Структурная схема механической части электромеханической системы 

 

На рис.11 приняты обозначения яі  - ток двигателя; СМ  - момент статических сил 

сопротивления; 1J  - приведенный момент инерции двигателя; 2J  - момент инерции рабочего 

механизма; yC  - коэффициент упругости упругой связи; yM  - момент, возникающий в 

упругом звене, равный )( 1 ПyC   . 

Поскольку получение сигнала обратной связи по моменту yM  практически трудно 

выполнимо, то можно этот сигнал получить косвенным путем, используя математическую 

зависимость (при 0СМ ) 

pJ
МСi
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ММV удяудвд

11

1
)(

1
)(  ,    (1) 

откуда  

dt

dV
JСiМ д

дяу 1 . 

Эта же зависимость позволяет также компенсировать влияние статического момента 

СМ  на переходные процессы, представляя движущий момент двМ  равным Сдя МСі  . 

Выходные сигналы обратных связей по току и производной скорости двигателя по времени 

показаны на рис.12. 
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Рисунок 12 – Схема определения сигналов обратных связей по статическому току СТU .  и 

упругому моменту MU
 

 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

296 

 

На рис.13 приведены графики изменения сигналов скорости, перемещения и упругого 

момента без фаззи-регуляторов положения и момента (а) и с использованием регулятора 

момента (б). 
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Рисунок 13 – Графики изменения сигналов скорости СU , положения ПU  и момента MU
 

 

Как следует из графиков сигнал скорости практически повторяет задающий сигнал 

СЗU . . Регулятор положения должен обеспечить точное воспроизведение заданного сигнала 

положения ПЗU . , поэтому он должен иметь структуру приведенную на рис. 9,б. Если 

использовать только линейный ПИ-регулятор, то при изменении параметров системы будут 

возникать колебательные процессы.  

Выводы. Фаззи-составляющая регулятора автоматически изменяет коэффициент 

пропорциональности в зависимости от разности заданного и действительного положения 

рабочего механизма, что обеспечивает стабильность формирования сигнала перемещения. 

Кроме этого адаптивный фаззи-регулятор дает возможность изменять амплитуду колебаний, 

возникающих в переходных режимах вследствие инерционности отдельных звеньев и упругих 

механических связей. 
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ТРЬОХМАСОВА МОДЕЛЬ  МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНОГО ГІДРОПРИВОДУ 

ПРОХІДНИЦЬКОГО МАНІПУЛЯТОРА 

 

Анотація. Запропоновані модель гідравлічного приводу маніпулятора з 

мультиплікатором та  ідентифікація моделі в оболонці MathСad з визначенням параметрів 

коливань та стабілізації роботи. 

 

Аннотация. Предложены модель гидравлического привода манипулятора с 

мультипликатором и  идентификация модели в оболочке MathСad с определением параметров 

колебаний и стабилизации работы. 

 

Abstract. We present a model of the hydraulic drive manipulator with boosters and its 

identification in shell MathСad, and determine the parameters of vibration and stabilize. 

 

Вступ. Проблема енергозбереження в машинобудуванні пов’язана з проектуванням 

машин з мінімальними затратами потужності машини та максимальною працездатністю. Такі 

функції виконують машини, які адаптуються до умов робочого середовища, зокрема, машини 

з мультиплікаційним гідроприводом. 

Аналіз попередніх досліджень. Мультиплікаційний гідропривод маніпулятора 

гірничої машини включає мультиплікатор тиску приводу ковша, що створює умови 

адаптивного реагування мультиплікатора на змінні характеристики вибою. Елементи 

конструкції маніпулятора, конструктивна схема якого наведена на рис.1, знаходяться в умовах 

динамічного навантаження [1, 2].  

Мета роботи. Обґрунтувати математичну модель мультиплікаційного приводу та 

надати методику її ідентифікації інтегруванням системи диференційних рівнянь другого 

порядку з застосуванням оболонки MathCad. 

Матеріал і результати досліджень. Враховуючи необхідність обґрунтування 

параметрів та визначення умов стабільного функціонування маніпулятора в процесі 

руйнування гірських порід розроблена, на основі рівняння  Лагранжа другого роду, 

трьохмасова розрахункова схема для узагальнених координат 
1x , 

2x , 3x  (рис. 2). 

Математична модель, яка відповідає розрахунковій схемі, буде    
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де 
1C , 

2C , 3C , 
1m , 

2m , 3m  – відповідно зведені в динамічному відношенні жорсткості і 

маси елементів конструкції маніпулятора та гірської породи, b1- зведений коефіцієнт 

дисипаційного опору гідроприводу ковша маніпулятора, tpQ 1sin  – силове навантаження 

мультиплікатором тиску. 

 

 
 

Рисунок 1- Конструктивна схема приводу ковша прохідницького маніпулятора. 

 

 

                                
    

Рисунок 2- Формування розрахункової схеми мультиплікаційного гідроприводу ковша 

 

На рис.3 наведена реалізація інтегрування системи (1) за допомогою оболонки 

MathCad. 

Частота коливань реактивного тиску в гідроциліндрах приводу рукояті і стріли 

відповідає частоті коливань сили різання, яка пропорціональна переміщенням 3x . 
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Як видно з графіку (рис. 4) пульсуючий режим функціонування мультиплікатора в 

гідроприводі виконавчого органа з частотою 10..12 Гц генерує гармонічні коливання робочого 

органа з частотою 40…50 Гц,  що пояснюється значним впливом на процес коливань 

жорсткості гірської породи. Це зумовлює прискорену стабілізацію коливань в гідроприводі з 

адаптацією в ньому тиску до опору гірської породи (рис. 5).    

 
Рисунок 3 -  Інтегрування системи (1) засобами  MathCad 

    

 
                       Рисунок 4 – Графіки переміщень: 

1x  – штоку мультиплікатора, 

                      
2x  – поршня гідроциліндра, 3x - ріжучого інструмента (зубців ковша). 
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                Рисунок 5 – Фазові портрети процесу адаптивної стабілізації коливань. 

Висновки.  Запропонована трьохмасова модель мультиплікаційного гідроприводу 

відображає закономірності руху основних частин: штока мультиплікатора, поршня 

гідроциліндра та робочого органа. Встановлено, що пульсуючий режим функціонування 

мультиплікатора в гідроприводі виконавчого органа генерує гармонічні коливання робочого 

органа з частотою, яка в 4…5  раз перевищує частоту навантажень мультиплікатором, що 

пояснюється значним впливом на процес коливань жорсткості гірської породи. Це зумовлює 

прискорену стабілізацію коливань в гідроприводі з адаптацією в ньому тиску до опору 

гірської породи.    
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ПОЗИЦИОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГЛАВНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

РОТОРНОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

На основі аналізу режимів роботи електроприводів головних механізмів роторного 

екскаватора запропоновано можливі структури систем позиційного управління механізмів 

повороту, підйому і ходу. За допомогою структурних моделей отримані діаграми 

відпрацювання необхідних кутових переміщень і швидкостей. За результатами моделювання 

надані рекомендації щодо застосування розглянутих систем для відповідних механізмів. 

 

На основе анализа режимов работы электроприводов главных механизмов роторного 

экскаватора предложены возможные структуры систем позиционного управления 

механизмами поворота, подъема и хода. С помощью структурных моделей получены 

диаграммы отработки требуемых угловых перемещений и скоростей. По результатам 

моделирования даны рекомендации относительно применения рассмотренных систем для 

соответствующих механизмов.    

 

Based on the analysis of electric modes of the major mechanisms of rotary excavators suggest 

possible structures of the position control mechanism of the rotation, lifting and running. Using 

structural models obtained by working out a chart of required angular displacements and velocities. 

Simulation results are given guidance on the application of the considered systems for the relevant 

mechanisms. 

 

Введение. Карьерные роторные экскаваторы нашли достаточно широкое применение в 

горнодобывающей промышленности, а также в строительстве. 

К главным механизмам роторного экскаватора в целом относят механизмы роторного 

колеса, подъема и поворота роторной стрелы, перемещения (хода) машины, конвейерной 

линии. Непосредственно процесс выемки материала обеспечивается совместной работой 

механизмов вращения ротора и поворота стрелы. Механизмы подъема и хода реализуют 

требуемые установочные операции рабочего органа, а ленточные конвейеры транспортируют 

породу от места разгрузки ковшей ротора до погрузочного устройства экскаватора. Исходя из 

различного функционального назначения основных механизмов в технологическом процессе 

экскавации, решение вопроса точной отработки заданных перемещений ротора касается 

только электроприводов поворота, подъема и хода. При этом каждый из рассматриваемых 

механизмов решает свою конкретную задачу [1]. 

Цель работы. Исследование различных типов систем позиционного управления 

электроприводом по системе ПЧ-АД с помощью структурных моделей и выдача 

рекомендаций по их применению для конкретных механизмов роторного экскаватора. 

Актуальность темы исследований. Необходимость применения систем позиционного 

электропривода для механизмов поворота, подъема и хода роторных экскаваторов 

обусловлена особенностями работы каждого из них в рабочем процессе [2].     

Электропривод механизма поворота роторной стрелы работает в угловых координатах 

горизонтальной плоскости и обеспечивает формирование расчетных углов боковых уступов, 

как внешнего, так и внутреннего. Этим обеспечивается устойчивое продвижение фронта забоя 
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при работе роторного экскаватора. 

Электропривод механизма подъема роторной стрелы работает в угловых координатах 

вертикальной плоскости и решает технологическую задачу по реализации требуемого 

количества слоев в снимаемом блоке по высоте яруса. 

Электропривод механизма хода машины работает в линейных координатах 

перпендикулярно фронту забоя и выполняет фактически две функции: задает необходимую 

толщину снимаемой стружки и формирует расчетный угол откоса забоя, чем исключается 

просыпание породы по фронту забоя.  

Таким образом, работа электроприводов механизмов поворота, подъема и хода в режиме 

позиционирования позволяет решить основную технологическую задачу – реализовать в 

процессе экскавации требуемую высокую точность выполнения паспорта забоя [3].  

Допустимые значения параметров следующие: 

- при угле поворота  130 отклонение  0,8, погрешность 0,6 %; 

- при высоте подъема 30м отклонение  0,2м, погрешность 0,7 %; 

- при толщине стружки 0,5м отклонение  0,03м, погрешность 6 %. 

Тем самым обеспечивается заданная производительность роторного экскаватора в целом. 

Кроме того, при исследовании режимов работы указанных позиционных 

электроприводов роторного экскаватора представляет интерес учет различных перемещений 

по величине. Так привод поворота стрелы отрабатывает большие угловые перемещения (до 

130), привод подъема – средние (около 35), а привод хода – малые линейные (порядка 0,5м) 

[4].   

Таким образом, характерны все три возможных варианта, связанных с проблемой 

позиционирования [5].   

Следует отметить, что в большинстве случаев задача отработки заданных перемещений 

рабочего органа роторных экскаваторов до последнего времени решалась с помощью 

специальных средств автоматики, которые, во-первых, изготавливались малыми сериями, а 

во-вторых, не всегда обеспечивали требуемую точность. 

В этой связи тему работы, связанную с выбором и использованием систем управления 

электроприводом для решения задач позиционирования механизмов поворота, подъема и хода 

роторных экскаваторов следует считать актуальной. 

Материалы исследований. В качестве системы экскаваторного электропривода 

рассмотрим частотно-регулируемый электропривод по схеме ПЧ-АД, что соответствует 

современной тенденции внедрения на мировом и отечественном рынках таких систем на 

экскаваторах различных типов, как одноковшовых, так и роторных. 

Объектом исследований выбран асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором типа 4АН355М10У3 со следующими данными: номинальная мощность Pnom = 132 

кВт; номинальное линейное напряжение Unom = 380 В; номинальная скорость nnom = 590 

об/мин; синхронная скорость nо = 600 об/мин; число пар полюсов p = 5; номинальная частота 

питающей сети fnom = 50 Гц; номинальный фазный ток статора Inom = 260,5 А; номинальный 

коэффициент полезного действия nom = 0,925; номинальный коэффициент мощности cosnom 

= 0,83; кратность максимального момента  = 1,8; активное R1 = 0,03 Ом и индуктивное X1 = 

0,14 Ом сопротивления статора; активное R2` = 0,022 Ом и индуктивное X2` = 0,18 Ом 

приведенные сопротивления ротора; момент инерции двигателя Jdv = 11 кгм
2
.    

Электродвигатель такого типа по своим техническим параметрам соответствует 

приводным двигателям главных механизмов роторного экскаватора ЭРП-5250 производства 

ПО «НКМЗ», Украина, который принят за базовую модель.  

На рисунке 1 представлена структурная модель силового канала линеаризованной 

системы ПЧ-АД [6] и ее подсистема UZ_AM.    
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На входе In1 формируется сигнал управления преобразователем частоты UZ, на вход In2 

подается нагрузочный момент статического сопротивления, а с выхода Out снимается сигнал 

фактической угловой скорости. 

Параметры элементов силового канала рассчитываются согласно следующим 

выражениям: 

- эквивалентное активное сопротивление двигателя: Re = R1 + R2`;  

- эквивалентная постоянная времени: Te =  (X1 +  X2`) / (2    fnom  Re); 

- коэффициент связи: Km = Mnom / (1,5  p  Inom);         

- коэффициент передачи преобразователя: Kuz = Unom / (1,73  10); 

- постоянная времени: Tuz = 0,001 с;  

- полный момент инерции системы: J = Jdv + Jmex`, где  Jmex` = 2  Jdv; 

- коэффициент передачи по ЭДС двигателя: Ke = Emax / nom,  

где Emax = Enom = Unom / 1,73 – Inom  Re. 

 
 

Рисунок 1 – Структурная модель силового канала электропривода по системе ПЧ-АД 

 

Рассмотрим несколько возможных вариантов построения систем позиционного 

управления экскаваторным электроприводом. В качестве входных сигналов задавались 

номинальные значения перемещения и скорости, а также момента сопротивлений. 

На рисунке 2,а изображена структурная модель позиционного электропривода с 

комбинированной системой подчиненного регулирования на базе задающей модели второго 

порядка, а на рисунке 2,б – диаграммы заданных и фактических угловых перемещений и 

скоростей. 

 
                                                                                а 

 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

304 

 

 
 

б 

 

Рисунок 2 – Структурная модель и диаграммы перемещений и скоростей  

комбинированной системы позиционного управления 

По структуре система управления выполнена двухконтурной с подчиненным 

регулированием скорости и положения. Контур скорости содержит цифровой ПИД-регулятор 

AR и отрицательную обратную связь (датчик скорости UR). Контур положения имеет 

цифровой ПИ-регулятор AS, а также свою отрицательную обратную связь (датчик положения 

US). Особенностью рассматриваемой структуры является наличие двух управляющих 

сигналов по положению и по скорости, которые одновременно подаются на вход внутреннего 

контура регулирования скорости.  

Формирование требуемых диаграмм изменения скорости и положения обеспечивает 

задающая модель второго порядка, основными элементами которой являются два интегратора 

с коэффициентами передачи K1 и K2. Поскольку максимальные значения сигналов в канале 

управления приняты одинаковыми и равными 10В, то выражения для определения 

коэффициентов имеют ярко выраженный физический смысл и связывают между собой 

соответственно максимальные значения углового ускорения и скорости, скорости и углового 

перемещения, а именно: K1 = max / max , K2 = max / Smax . 

  Действия оператора-машиниста роторного экскаватора имитируют блоки задания 

скорости ER и требуемого перемещения ES, а величину нагрузочного момента сопротивления 

задает блок EMc. 

Рассмотрим структуру системы позиционного управления электроприводом, в которой 

отсутствует контур регулирования положения (рисунок 3, а). Таким образом, траектория 

движения не формируется и не контролируется, а отрабатывается заданная блоком ES 

непосредственно требуемая величина перемещения (рисунок 3, б). 
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Рисунок 3 – Структурная модель и диаграммы одноконтурной по скорости 

системы позиционного управления 

 

Еще одним вариантом структуры системы позиционного управления может быть 

классическая двухконтурная система подчиненного регулирования положения c ПИ-

регулятором AS, датчиком US и скорости c ПИД-регулятором AR, датчиком UR (рисунок 4, а).   

В этом случае на входе блоком ER задается только величина скорости, а требуемые 

диаграммы скорости и перемещения формируются соответствующими интеграторами с 

коэффициентами передачи K1 и K2 (рисунок 4, б). 

 
а 

 

 
 

б 

 

Рисунок 4 – Структурная модель и диаграммы двухконтурной 

системы позиционного управления 
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Коэффициенты передачи составляющих частей регуляторов скорости и положения 

содержат настроечные параметры  as, aw, bs (стандартные настройки на модульный и 

симметричный оптимумы соответственно as = aw = 2 и as = aw = bs = 2) и определяются 

следующими выражениями. 

Регулятор скорости AR: 

- пропорциональная: Kpw = J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw); 

- интегрирующая: Kiw =  Ke / (aw  Tuz  Kuz  Kw); 

- дифференцирующая: Kdw = Te  J  Re / (aw  Tuz  Kuz  1,5  p  Km  Kw). 

Регулятор положения AS: 

- пропорциональная: Kps = Kw / (as  aw  Tuz  Ks); 

- интегрирующая: Kis = Kps / (as  aw  bs  Tuz). 

Оценивая результаты моделирования в целом (осциллографы Scope), можно отметить 

визуально достаточно высокую точность отработки всеми рассмотренными структурами 

заданных перемещений и траекторий, а также скоростных диаграмм. 

Для количественной оценки точности и погрешности отработки заданных S0 и 

фактических S угловых перемещений воспользуемся блоком Display.  

С учетом технологических особенностей функционирования электроприводов 

механизмов поворота, подъема и хода роторного экскаватора исследуем с помощью 

синтезированных моделей режимы работы всех трех структур при отработке этими приводами 

соответственно больших, средних и малых перемещений. Полученные результаты сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 – Количественные показатели и погрешность отработки перемещений  

 

Модель Перемещение Заданное (рад) Фактическое (рад) Погрешность 

(%) 

Рисунок 2 Большое 

S = Snom 

(поворот) 

619,50 619,50 0,000 

Рисунок 3 619,50 619,50 0,000 

Рисунок 4 619,50 619,50 0,000 

Рисунок 2 Среднее 

S = Snom / 5 

(подъем) 

123,90 123,90 0,000 

Рисунок 3 123,90 123,90 0,000 

Рисунок 4 123,90 123,90 0,000 

Рисунок 2 Малое 

S = Snom / 20 

(ход) 

31,01 31,00 0,032 

Рисунок 3 30,98 30,97 0,032 

Рисунок 4 30,95 30,95 0,000 

 

Полученные данные показывают, что фактически все три рассмотренные структуры 

обеспечивают очень высокую точность позиционирования для любых перемещений. Кроме 

того, для больших и средних перемещений ошибка фактически равна нулю, а для малых 

минимальна или равна нулю.  

С учетом специфики работы машиниста-оператора роторного экскаватора и технологии 

ведения работ можно сформулировать общие рекомендации относительно использования 

систем позиционного управления электроприводами механизмов поворота, подъема и хода. 

1. Поскольку механизм поворота является основным в рабочем цикле роторного 

экскаватора, то кроме отработки требуемых граничных углов полезно было бы 

контролировать траекторию перемещения рабочего органа в течение всего цикла поворота. 

Поэтому подходящей следует считать комбинированную систему позиционного управления 

(рисунок 2). 
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2. Для привода подъема характерна пропорциональная зависимость между заданной 

скоростью и величиной перемещения роторной стрелы, т.е. переход от одного слоя к другому 

происходит с малой скоростью, а подъем на всю высоту яруса в отрабатываемом блоке 

осуществляется с большей скоростью. Таким образом, для данного механизма можно 

рекомендовать систему позиционного управления с заданием требуемой скорости (рисунок 4). 

3. Механизм хода выполняет дозированную подачу на необходимую толщину стружки и 

важным является точность отработки заданного перемещения по величине, а не траектория 

движения экскаватора. Для этого варианта наиболее подходит система позиционного 

управления без контроля траектории (рисунок 3). 

Выводы. Анализ режимов работы главных механизмов роторного экскаватора в 

технологическом цикле показал целесообразность применения позиционного электропривода 

для механизмов поворота, подъема и хода. Результаты моделирования предложенных 

структур систем позиционного управления электроприводами подтвердили возможность 

обеспечения требуемой высокой точности отработки заданных перемещений и скоростных 

диаграмм. 
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УДК-622.81 

Безносенко О. І. 

 

Аналіз та прогнозування стану шахтної атмосфери як спосіб підвищення безпеки на 

вуглевидобувних підприємствах 

 

Проблема вибухонебезпечності на вугільних підприємствах  України, попри всі зусилля, 

що докладаються, не втрачає своєї актуальності. І хоча за попередні роки досягнуто певних 

успіхів і намітилась тенденція до покращення стану справ, досягти задекларованого зниження 

аварійності на порядок вочевидь не вдалося, натомість початок 2012р. засвідчив недостатність 

заходів, що застосовуються і підтвердив, що особливу небезпеку, як і раніше, становлять  

аварії з груповими  нещасними  випадками, пов'язані з вибухами газу та пилу, підземними 

пожежами, обваленнями 

гірничих  порід, газодинамічними  явищами.  

     І об'єктивних причин такого стану справ насправді існує достатньо і вони нікуди не 

зникнуть. Серед інших найчастіше лунають: 

- збільшення глибини гірничих виробок та довжини лав; 

- зношеність виробничого обладнання; 

- випадковість, аномальність та неможливість передбачення, і попередження  раптових  

викидів метану. 

      Особливо гостро стоїть питання не навченості та свідомого порушення умов техніки 

безпеки збоку робітників. 

    Для вирішення цієї проблеми недостатньо лише інформаційно-аналітичних систем 

шахтної безпеки. Вони мають бути наділені функціями керуючих з можливістю зупинити 

роботу шахти, і забороною її відновлення до проведення розслідування й прийняття рішення 

щодо запуску шахти за результатами службового розслідування. Унеможливлюючи, або 

зводячи до мінімуму наслідки порушень правил техніки безпеки. Також необхідно 

накопичувати оперативну інформацію про стан шахти на випадок серйозної аварії, та 

створити умови для надійного її зберігання, що має посилити пильність відповідальних осіб та 

виробничу дисципліну загалом. 

      Єдиною серед існуючих в Україні систем шахтної безпеки, що задовольняє вимогам 

сьогодення є система УТАС. 

     Тому немає нічого дивного в черговому визнанні її значимості на засіданні Кабінету 

Міністрів України 29 лютого 2012р., що має пришвидшити подальший її розвиток, 

вдосконалення та впровадження як системи комплексної безпеки підприємств вугільної 

промисловості України.   

Реалізація цих задумів дасть змогу здійснювати постійний моніторинг і контроль за 

безпечним веденням гірничих робіт, покращити ефективність управління технологічними 

процесами на вугільних шахтах, поліпшити кваліфікацію обслуговуючого персоналу системи 

та в цілому підвищити рівень промислової безпеки та охорони праці на вугледобувних 

підприємствах країни. 

     Але для того, щоб процес зменшення рівня виробничого травматизму у вугільній 

промисловості набув стійкого характеру, необхідно вже зараз визначити та дослідити 

перспективні, економічно обґрунтовані та найбільш безпечні методи видобутку вугілля. 

Тобто методи визначення найбільш газовмістних пластів та спосіб проведення дегазації, 

а також продовжувати вдосконалювати наявні адміністративні та технічні протиаварійні 

заходи та засоби. 

      Тільки комплексний підхід дозволить перетворити вибухонебезпечні шахти і 
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горизонти у безпечні виробництва. 

      Зокрема одним з перспективних і недорогих напрямків розвитку системи УТАС, що 

можливо впровадити в найближчі роки, є розробка інформаційно-аналітичного блоку 

прогнозування стану шахтної атмосфери. 

       Як зазначалося раніше,  виходячи з природи формування накопичень метану у 

пластах, точно з прогнозувати місце та час викиду неможливо, але відслідковувати динаміку 

розвитку ситуації та своєчасно з коригувати її чи хоча б посилити заходи безпеки можливо і 

доцільно використовуючи апаратні та функціональні можливості системи, що наведені нижче.   

    Автоматизована протиаварійна система УТАС є комплексним пристроєм 

безперервного контролю в режимі реального часу природних і  технологічних процесів  в  

шахті.  Вона включає в себе вимірювальні пристрої (датчики), систему передачі даних та 

електронно-апаратну складову, які об'єднані в цілісний комплекс на основі сучасних 

досягнень електронної техніки і засобів вимірювань. Сигнали про стан гірських машин, 

механізмів, устаткування та навколишнього середовища надходять до системи від відповідних 

датчиків, встановлених як в шахті, так і на поверхні. Ці сигнали надходять на програмовані 

контролери, які їх реєструють, аналізують та подають команди на сигналізацію або 

відключення при перевищенні параметрами встановлених значень, а також передають цю 

інформацію по цифровому каналу зв'язку в диспетчерську шахти. В залежності від ситуації 

диспетчер формує керуючі команди, які передаються на контролери обладнання, 

встановленого як під землею, так і на поверхні для включення і відключення. 

Основними завданнями системи при її використанні на вугільних шахтах є: 

- контроль параметрів шахтної атмосфери і мікроклімату; 

-  контроль стану основного і допоміжного технологічного обладнання; 

-  автоматизоване управління гірськими машинами і комплексами; 

-  управління технологічними процесами; 

-  контроль стану систем електропостачання, гідро постачання, пнемо постачання і 

керування ними. 

Система УТАС забезпечує виконання таких функцій: 

-  місцева і централізована індикація поточних значень аналогових показників 

контрольованих об'єктів; 

-  місцева і централізована візуальна попереджувальна сигналізація при досягненні перед 

аварійного стану контрольованих об'єктів; 

-  місцева і централізована візуальна і звукова аварійна сигналізація про досягнення 

гранично допустимих рівнів контрольованих параметрів (показників) або аварійного стану 

контрольованих об'єктів; 

-  місцева сигналізація про граничні положеннях і позиціях пересувних установок, 

деталей машин і механізмів; 

-  пуск (включення) об'єктів в роботу за командою диспетчера (оператора), в тому числі 

за встановленими алгоритмами і їх технологічну зупинку; 

-  видача керуючих команд на захисні відключення устаткування або здійснення 

блокувань ланцюгів управління при досягненні контрольованими показниками гранично 

допустимих рівнів; 

-  можливість здійснення централізованих керуючих впливів (захисних відключень, 

блокувань) з метою недопущення розвитку аварійних ситуацій; 

-  передача, прийом, відображення, реєстрація та накопичення інформації, що надходить 

від складових частин системи; 

-  відбір, первинна обробка та передача диспетчерській службі шахти технологічної 

інформації та інформації про показники безпеки контрольованих об'єктів; 
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-  надання диспетчеру інформації про стан контрольованого об'єкта з використанням 

чотирьох типів сигналів (нормальна робота, перед аварійний стан, аварійний стан, режим 

перевірки). 

В основу побудови системи УТАС закладені наступні системотехнічні принципи: 

-  відповідність державним стандартам і вимогам з безпеки; 

-  багаторівневість і розподіленість; 

-  використання стандартних апаратних і програмних засобів, інтерфейсів і протоколів 

зв'язку; 

-  забезпечення високої надійності технічних і програмних засобів; 

-  робота в безперервному масштабі часу; 

-  використання методів цифрової обробки і передачі інформації; 

 

- сумісність елементів системи з існуючими технічними засобами, розташованими в 

шахті і на поверхні; 

-  сумісність елементів системи диспетчерського управління з будь-якими існуючими і 

перспективними інформаційними системами (включаючи глобальні інформаційні мережі); 

-  простота і безперервність апаратного, алгоритмічного та програмного розширення та 

модернізації; 

-  можливість оперативного зміни та створення фахівцями служби експлуатації системи 

графічних користувацьких інтерфейсів. 

При побудові системи УТАС використовуються технічні засоби, які класифікуються: 

по просторовому положенню: 

-  підземні та поверхневі засоби; 

по виконуваних функцій: 

-  датчики; 

-  джерела живлення, в тому числі з акумуляторною підтримкою; 

-  підземні обчислювальні пристрої (контролери); 

-  сигналізують пристрої; 

-  засоби передачі даних; 

-  поверхневі обчислювальні пристрої (ПК); 

-  місцеві засоби відображення інформації; 

за типом використовуваних сигналів: 

-  аналогові і дискретні. 

У типовий склад технічних засобів підземної частини системи УТАС входять такі 

елементи: 

-  датчики аерогазового контролю і фізичних параметрів; 

-  підземні обчислювальні пристрої (контролери); 

-  пристрої аудіовізуальної сигналізації і дисплеї; 

-  джерела живлення; 

-  репітери (повторювачі послідовного інтерфейсу); 

-  лінії живлення, контролю, управління і зв'язку. 

До технічних засобів системи УТАС можуть бути підключені будь-які зовнішні 

контролюючі та виконавчі пристрої, а також апаратура автоматизації. Зовнішні пристрої 

виконані таким чином, що є можливість їх застосування в гірських виробках шахт, в тому 

числі небезпечних по газу, пилу і раптових викидів. 

У типовий склад поверхневої частини системи УТАС входять такі елементи: 

-  сервер; 

-  бар'єри іскробезпеки; 
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-  автоматизовані робочі місця диспетчерів; 

-  локальна мережа Ethernet; 

-  модемні лінії зв'язку; 

-  перетворювачі для зв'язку з контролерами; 

-  репітери і контролери; 

-  датчики (аерогазового контролю, температури, тиску, швидкості, вібрації та ін.) 

Отже, необхідно лише адаптувати систему УТАС, переважно на програмному рівні, для 

обробки масивів даних, отриманих  від пристроїв системи, з метою побудови математичних 

моделей параметрів шахтної атмосфери та розрахунку прогнозних значень цих параметрів.  

Статистичні методи, реалізовані в УТАС використовуються для підготовки даних, 

приведення їх до вигляду, придатного для прогнозу. Розглянемо метод множинної  регресії 

аналізу, який дозволяє за допомогою отриманої математичної моделі встановити 

функціональну залежність стану шахтної атмосфери від множини  чинників, які впливають на 

умови і безпеку роботи. 

Підсистема УТАС маютиме дві складові: стаціонарну (залежну від чинників 

навколишнього середовища) і нестаціонарну (залежну від часу). 

У загальному випадку математична модель визначення залежності показника від 

множини чинників, має вигляд: 

    mnn XXFXXFY ,...,,..., 1211   , (1) 

де   - модельований показник (параметр) шахтної атмосфери; - чинники|, які впливають на 

модельований показник; n - число чинників, які враховуються,  - тимчасові складові 

математичної моделі.  

Для побудови математичної моделі в підсистемі УТАС повинні виконуватися умови 

- модельована величина розподілена нормально і її дисперсія є постійною. Нормальність 

розподілу показників шахтної атмосфери забезпечується великою кількістю чинників за 

рахунок використання центральної граничної теореми. Крім того, велику роль грає 

згладжування даних за рахунок використання в моделі математичних сподівань по кожному 

періоду усереднювання.  

При побудові прогнозної моделі в підсистемі УТАС визначається область зміни 

чинників, яка в загальному випадку повинна відповідати шкалі тих датчиків і контролерів 

системи УТАС, на вимірюваннях яких як на початкових  даних розраховуються прогнозні 

моделі. Ці вимоги не стосуються нестаціонарної частини  регресійної моделі, оскільки в 

даному випадку ми маємо справу з екстраполяцією за часом (тобто досліджуємо вплив 

нелінійного часового тренда). 

Для кожного чинника, а також для показника обчислюються їх математичні сподівання 

за заданий квант часу (півгодини, година і так далі). При цьому проводиться виявлення так 

званих неправильних або «збійних» значень показників датчиків. У подальших обчисленнях  

використовуються значення математичного сподівання з заданим періодом часу.  

При оцінці якості отриманих моделей використовуються коефіцієнти кореляції (2) 
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Після перевірки значущості коефіцієнтів кореляції при побудові моделі прогнозу з 

рівняння моделі виключають ті чинники стаціонарної частини моделі прогнозу,  для яких 

поріг значущості коефіцієнта кореляції не перевищує заданої точності моделі.  
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Важливе значення для підвищення якості моделі має виключення чинників, вплив яких 

на модельовану величину однаковий. Для цього оцінюється кореляція між чинниками і, якщо 

вони лінійно зв'язані між собою, то одного з них слід виключити з множини початкових 

даних. Такий спосіб попередньої обробки даних дозволяє істотно спростити прогнозну модель 

показників датчиків шахтної атмосфери і можливо прийняти рішення про виключення такого 

датчика зі списку датчиків системи УТАС.  

Використовуючи коефіцієнт множинної детермінації, можна визначити, яка частка 

дисперсії обумовлена чинником. Аналізуючи якість моделей прогнозу, отриманих на шахтах 

України, можна зробити висновок, що коефіцієнт кореляції знаходиться в межах вище 0,9, 

тобто похибка моделей в межах 10%.  

Розглянемо модель залежності показників датчика Со магістрального конвеєра від 

таких параметрів: швидкість потоку повітря, температура на поверхні двигуна, вібрація, час 

доби і день з початку відліку часу моделювання (мал. 1) Така модель є  одною з найбільш 

типових моделей в системі прогнозу стану шахтної атмосфери 

Отримана модель має досить високу точність прогнозу (1,23% похибки), тобто вона 

може використовуватися для оцінки рівня Со протягом найближчих декількох годин. 

 
Мал. 1. Модель залежності показників датчика Со від параметрів: швидкість потоку 

повітря, температури на поверхні двигуна, вібрація, час доби, день 

 

Аналіз моделей датчиків системи УТАС показує, що прогноз показників газових 

датчиків має як правило достатній ступінь точності але, на жаль, для побудови моделей 

прогнозу такі моделі не можуть бути використаними, тому що вони мало враховують 

попередній стан системи .  

Більший інтерес для управління становлять показники тих датчиків, які фіксують вплив 

людини на параметри шахтної атмосфери: відкриття-закриття вентиляційних воріт, 

включення-виключення двигунів і так далі  

Розглянемо задачу побудову прогнозу показників датчика Со на конвеєрній стрічці. 

Математична модель має вигляд:  

Y = 6,99839 + 0,00227*X1 + 0,11741*X3 - 0,01636*X4 +0,433*Х5 - 0,01991*X7 + 

0,08335*X8 + 0,01917*X9 + 0,04045*X10 – 0,00293*X11+0,00009*X12  

де Х1 - струмове навантаження двигуна; Х2 - вібрація на корпусі двигуна; Х3 - 

температура на поверхні корпусу двигуна; Х4 – температура лівого підшипника; Х5 – 

температура правого підшипника; Х6 – розрив стрічки; Х7 – рівень Со на виході стрічки; Х8 – 

температура; Х9 – час доби (година); Х10 – порядковий номер дня в моделі; Х11 – друга 

степінь Х9; Х12 – третя степінь Х9. 
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Отримана модель має досить високу точність. Коефіцієнт сумарної кореляції моделі 

складає 0,99904, похибка моделі складає 0,16619%. Якщо проаналізувати результати прогнозу, 

представлені на мал. 2, можна зробити висновок, що точність прогнозу викликає сумніви. 

 
Мал. 2. Прогнозна модель показників датчика Со. 

 

Провівши детальний аналіз отриманої моделі можна сказати, що в даному випадку 

вплив даних датчика вібрації на корпусі і датчика розриву стрічки на показники датчика Со 

несуттєві. Тому вони були виключені з моделі.  

Зміна характеру поведінки показників датчика Со на прогнозній ділянці пов'язано 

насамперед з низьким рівнем точності прогнозу по факторних змінних. 

Так, модель показників датчика струмового навантаження двигуна (мал. 3) має вигляд: 

Х1=59,63432+0,43385*x9+2,91948*x10 

Похибка моделі 39,726%. Критерій сумарної кореляції дорівнює 0,1101, таким чином| 

модель описує лише 11% значень струмового навантаження. 

 
Мал. 3. Модель показників датчика струмового навантаження двигуна конвеєрної 

стрічки, отримана підсистемою УТАС. 

 

Хоча аналізований показник відноситься до розряду керованих (тобто таких, змінюючи 

які можна впливати на показники датчика Со, така модель не може бути використана при 
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побудові прогнозу показників датчика Со конвеєрної стрічки. Оцінка впливу на результуючу 

величину складає не більше 0,00227*100=0,227 одиниць. 

Аналогічна ситуація складається і з рештою факторних змінних. Отже, практично всі 

прогнозні значення факторних величин, що впливають на результуючий параметр мають 

значну похибку, що зрештою призводить до більшої, ніж заявлено в оцінках моделі похибки. 

Отже, для поліпшення якості прогнозної моделі, як для розрахунку факторних величин, так і 

для розрахунку прогнозних значень модельованого показника, необхідно застосовувати інші 

методи. 

При розгляді режиму «Управління» можна відмітити, що отримані в системі УТАС 

прогнозні моделі не враховують вплив управління в періодах, які слідують за періодом 

управляючих впливів (рис 4). 

З цієї причини використання режиму «Управління» можливе лише для вирішення 

задачі прогнозу показників датчиків шахтної атмосфери системи УТАС без урахування 

управляючого впливу. 

Так,  при реалізації корегуючи впливів о 13:00 прогнозного дня (мал. 4) відбувається 

зміна значень результуючого показника тільки за період, в якому задана керуюча дія. У 

подальші періоди часу ніяких змін з результуючим показником не відбувається (мал. 4). 

З цієї причини застосування реалізованих в підсистемі УТАС математичних методів 

моделювання недостатньо для аналізу ефективності заходів щодо підвищення безпеки робіт у 

вугільних шахтах, оснащених системою УТАС. 

 
Мал. 4. Графічне представлення результатів управління в системі УТАС. 

 

Для подальшого удосконалення роботи підсистеми УТАС, моделювання і 

прогнозування показників шахтної атмосфери необхідно реалізувати математичні методи 

моделювання і прогнозування, які дозволять: 

- отримувати математичні моделі факторних величин з похибкою не вище 10% і 

коефіцієнтом сумарної кореляції не нижче 0,95; 

- прогнозна модель оцінки управління повинна враховувати керуючі впливи на часових 

інтервалах, наступних за інтервалом управління. 

Розглянемо модель прогнозу показників датчика метану. Для оцінки якості моделі 

візьмемо моделі, отримані методами регресійного аналізу і розподіленого лага (мал. 5).  
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Мал. 5. Порівняння точності прогнозних моделей  

 

Крім того нанесемо на малюнок дані фактичних показників датчика в прогнозний 

період (ряд 3)  і прогнозні значення, отримані з програми «Шахти України» за допомогою 

регресійної моделі при розрахунку факторних змінних методами регресійного аналізу (ряд 4). 

Модель, зображена на мал. 5 отримана за допомогою методу розподіленого лага, факторні 

змінні також розраховані в прогнозному періоді методом розподіленого лага.  

Проаналізуємо точність прогнозу, отриманого різними методами. Результати оцінки 

точності прогнозу приведені в таблиці 1. 

За даними таблиці 1 видно, що похибка регресійної моделі зростає у міру віддалення 

від останньої розрахункової точки. Так, починаючи з 16 годин прогнозної доби, відбувається 

істотне збільшення похибки прогнозу, яка перевищує допустимі 10%.  

При аналізі похибки прогнозу, отриманої за допомогою моделі розподіленого лага, таке 

зростання не спостерігається. При цьому, похибка прогнозу не перевищує 10% за винятком 

останньої точки. Отже, таку модель можливо використовувати для прогнозу показників 

датчика. Крім того, отриманий результат дозволяє зробити висновок про можливість 

використання такого підходу для моделювання показників інших датчиків стану шахтної 

атмосфери. 

 

В результаті проведених досліджень можна зробити такі висновки: 

1. Підсистема прогнозування стану шахтної атмосфери здатна забезпечити досить 

високий рівень точності, що може бути використано для підвищення безпеки на вугільних 

шахтах. 

2. Необхідно дослідити можливість використання нейронних мереж з метою 

покращення точності та швидкості прогнозування. 

3. Моделі газових датчиків показників шахтної атмосфери, отримані за допомогою 

підсистеми мають достатній ступінь точності. Похибка отриманих моделей складає близько 

10%. Тому такі моделі можна використовувати при оперативному плануванні заходів щодо 

підвищення промислової безпеки у вугільних шахтах, обладнаних системою УТАС. 

4. Апробація методу розподіленого лага при побудові моделей датчиків, які впливають  

на показники модельованих величин, показує, що в більшості випадків використання цього 
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методу приводить до моделей з необхідною| точністю (в межах 10%). Отже, метод 

розподіленого лага може використовуватися для побудови складних моделей прогнозу. 
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АНАЛІЗ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ 

КОНСТРУКЦІЇ ГЕНЕРАТОРА КОЛИВАНЬ РЕЗОНАНСНОЇ ДІЇ 

 

Анотація. Обґрунтування структури генератора коливань резонансної дії шляхом 

дослідження напружено-деформованого стану, зокрема визначенням розподілу максимальних 

напружень та коефіцієнта запасу міцності. 

 

Аннотация. Обоснование структуры генератора колебаний резонансного действия путем 

исследования напряженно-деформированного состояния, в частности определением 

распределения максимальных напряжений и коэффициента запаса прочности. 

 

Abstract. Rationale for the structure of the generator of vibrations of resonant action by 

examining the stress-strain state, including determining the distribution of maximum stress and safety 

factor.  

 

Вступ. На сьогодні підвищення дебіту газових та нафтових свердловин в світі і, зокрема, 

в Україні є актуальною задачею. 

Аналіз попередніх досліджень. Елементи конструкції генератора коливань резонансної 

дії, конструктивна схема якого з розташуванням в свердловині наведена на рис.1, знаходяться 

в умовах об’ємного напружено-деформованого стану під дією періодично діючих внутрішніх 

та зовнішніх тисків [1].  

 Мета роботи. Обґрунтування структури та параметрів напружено-деформованого стану 

генератора коливань який діє на пластову систему нафтогазової свердловини. 

Матеріал і результати досліджень.    Елементи конструкції генератора коливань мають 

форму тіл обертання, що обумовлено округлою формою поперечного перерізу свердловини, 

тому їх напружено-деформований стан розглянутий, в більшості, як для тіл циліндричної 

форми. 
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Рисунок 1 – Конструктивна схема  генератора коливань та його установка в свердловині. 

 

Конструктивна схема генератора (рис.1) включає наступні елементи: 1 – вихровий 

модуль, 2 – резонатор, 3 – хвилевід, 4 – клапанний блок, 5 - завихрювач, 6 – тангенціальні 

отвори, 7  - камеру інжекції, 8 –  вихідні отвори, 9 –  підпружинений золотник, 10 - пружні 

елементи. Генератор встановлюється в свердловині з обсадною колоною 11, в якій виконані 

перфораційні отвори 12 навпроти пластової системи 13. Найбільш напруженим елементом 

конструкції генератора є завихрювач 5, оскільки він містить тангенціальні отвори 6 для 

завихрення робочої рідини, які утворюють ефективну концентрацію напружень і суттєво 

впливають на напружено-деформований стан генератора, а отже на його надійність.     

Для підвищення ефективності проектування деталей генератора коливань резонансної 

дії, зокрема, завихрювача, використано комп’ютерне моделювання з використанням 

інструменту Simulation Xpress оболонки SolidWorks [2].  

Інструмент Simulation Xpress побудований на базі методу скінченних елементів. При 

розрахунках зазначаються обмеження для граничних умов на обраних елементах моделі для 

статичного аналізу та вказується тиск, що прикладений до обраних граней для активної 

механічної дії 

Особливістю розрахункової схеми (рис.2) є її геометрична формозмінність від прямого 

зображення елемента (рис. 2, а)  до  скінченно-елементної моделі (рис. 2, б) і до результуючої 

комплексної параметричної форми з відображенням результатів розрахунку (рис. 2, в). 

 

             
 

     а)                б)                в)    

Рисунок 2 – Розрахункова схема завихрювача  

а) модель, б) сітка методу скінченних елементів, в) розподіл напружень 

 

В результаті розрахунку отримано розподіл максимальних напружень, переміщень та 

деформацій по всій довжині завихрювача.  
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При моделюванні завихрювача прийняті параметри свердловини з глибиною 4200 м. 

Бокові грані завихрювача прийняті з нерухомим закріпленням. На завихрювач ззовні діє тиск 

48 МПа, який залежить від швидкості робочої рідини, що надходить від насосного агрегату, і 

становить 7 м/с. З внутрішньої сторони на завихрювач діє тиск 44 МПа, який в свою чергу 

залежить від завихрення робочої рідини, що складає до 80 м/с, та гідростатичного тиску на 

глибині 4200 м. 

Також враховано температурний фактор, при якому на глибині 4200 м температура 

робочої рідини складає 45
0
С.  

В результаті розрахунку за допомогою Simulation Xpress оболонки SolidWorks 

встановлено, що максимальні напруження, переміщення і деформація зосереджені в зоні 

переходу до отворів завихрення, а саме:  

 - максимальне напруження становить max 337.2 МПа   ; 

 - максимальне переміщення становить 2.8∙10
-2

 мм;  

 - максимальна деформація становить    
2105,10    відносних одиниць.

  
 

      Оскільки, завихрювач виготовляється із сталі 12Х18Н9Т (допустиме напруження 

540доп МПа  ), то коефіцієнт запасу міцності складає 1,6, що забезпечує надійне 

функціонування завихрювача.  

Висновки. Аналіз напружено-деформованого стану найбільш напруженого елемента 

конструкції генератора - завихрювача показав, що напруження, переміщення і деформації, які 

зосереджені в зоні тангенціальних отворів, знаходяться в допустимих межах і коефіцієнт 

запасу міцності складає 1,6.  
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Закладний О.М. – кандидат технічних наук, Якимчук А.В. - магіcтр 

 

Математичні моделі для визначення рівня енергоефективності електроприводу з 

вентильним двигуном у відповідності зі способами керування 

 

Описано побудову програмного блоку для обчислення електроспоживання вентильним двигуном у 

відповідності зі способами керування вмиканням вентилів. Приведені результати обчислень з 

використанням розробленого блоку у відповідності зі  способами керування вентильним двигуном. 

 

Ключові слова: вентильний двигун, втрати енергії, постійні втрати, змінні втрати.  

 

 

Zakladnyi A. – Pr. Doctors, Yakimchuk A. – master. 

 

Mathematical models for calculation level of energy efficiency of electrical drive with brushless direct 

current motor in accordance with methods of control 

 

Describes a construction of software block for energy consumption calculation of brushless direct 

current motor in accordance with methods of control switching gates. The calculation results with 

using developed block in accordance with methods of control switching gates. 

Key words: brushless direct current motor, energy losses, constant losses, variable losses. 

 

Вступ. Характерною тенденцією сучасного автоматизованного електроприводу як в Україні, так і за 

кордоном являється розширення номенклатури використовуваних схем електромеханічних 

перетворювачів енергії на базі електричних машин синхронного типу з різноманітними способами 

збудження, в тому числі і індукторних, живлячихся від вентилів перетворювачів частот з інвертором 

струму чи напруги і керованих в такт з обертанням ротора – вентильних двигунів (ВД). 

ВД досить близькі по принципу дії і реалізуємими робочими характеристиками до широко 

використовуваних в регульованому електроприводі колекторних електродвигунів постійного струму. 

Так, як і колекторні двигуни, ВД володіють незалежністю частоти обертання валу від частоти мережі 

живлення, забезпечують роботу приводу у всіх чотирьох квадрантах, мають двохзонне регулювання 

частоти обертання, володіють порівняно високими пусковим моментом і енергетичними показниками. 

В той же час, завдяки виключенню коллекторного механізму з ковзаючими контактами, ВД 

володіють більшою надійністю і довговічністю, потребують менше затрат на обслуговування. 

Існують різні способи керування вімкненням вентилів перетворювача вентильного двигуна. 

Виникає задача кількісної порівняльної  оцінки енергозатрат при використанні способів 

керування для обгрунтування економічної ефективності використання данного виду 

електроприводу. 

Мета роботи. Розробка математичної моделі для визначення рівня енергоефективності 

електропривода з вентильними двигунами з урахуванням способів керування. 

Матеріали та результати дослідження. Запропонована методики в процесі моделювання 

вентильного електроприводу конкретного механізму дозволяє оцінити енергію, спожиту з 

мережі, і втрати енергії електричної машини, тобто енергетичну ефективність сучасних 

систем вентильного електроприводу. Крім техніко – економічного обгрунтування методика 

обчислення спожитої енергії може також використовуватись для перевірки вибраного 

двигуна по нагріву методом середніх втрат. Вирішення вказаних задач суттєво спрощує 
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процес проектування вентильного електроприводу. 

Метою данної роботи являється розробка моделі в додатку Simulink пакету MATLAB для 

розрахунку електроспоживання і втрат при використанні способів керування вентильним 

двигуном і проведенні порівняльної кількісної оцінки енергетичної ефективності вентильного 

двигуна для механізмів і установок гірничовидобувних підприємств. В задачі розробленого 

блоку входить: 

1. Визначення споживанної з мережі енергії за цикл роботи. 

2. Визначення сумарних втрат енергії в двигуні. 

3. Розділення втрат на втрати постійні і змінні. 

4. Визначення циклового ККД. 

Також блок буде використовуватись для визначення споживаної енергії в регульованому 

електроприводі, для запису математичної моделі якого використовуються відносні одиниці, 

при цьому рівняння блоку зазнають деяких змін. 

Побудова блоку обчисленняспоживаної енергії і втрат 

1. Блок обчислення споживанної енергіїі втрат в абсолютних одиницях 

Рівняння для побудови блоку в цьому випадку мають вигляд: 

1.1 Для способу 0 const 
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1.2 Для способу min ( )f   при min const 
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Рис.1 – Структурна схема блоку вичеслення моменту і швидкості на валу ВД у відповідності 

до способу керуваня 0 const   

 

Механічна потужність на валу двигуна розраховується за формулою: 

мехP M   , 

де M  і   - електромагнітний момент і кутова швидкість двигуна; 

Сумарні втрати потужності обчислюється за формулою: 

1 ДP P P K V P      , 

де ДP  - додаткові втрати. 

Постійні втрати потужності містять втрати: у сталі статора і ротора CTP  ; механічні від 

тертя в підшипниках і вентиляційні 0,01мех HP P    

CT мехK P P    

Загальні втрати розраховуються з балансу потужностей: 
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мехP P P    

Якщо навантаження відрізняється від номінального, то повні змінні втрати 
'2

Н ЗІV V k  . 

Додаткові втрати в обмотках і сердечниках двигуна Д НСМ НСP P P     обумовлені 

несиметрією НСМP  та несинусоїдальністю НСP  напруги живлення  

 Додаткові втрати від несиметрії напруги визначаємо як потужність, витрачену на 

подолання гальмівного моменту двигуна М2  від струмів зворотної послідовності 

2НСМP M    

 

Додаткові втрати від несинусоїдальності напруги 

 

 

         
     

  
 

   
 
    , 

де   - відношення напруги  - ї гармоніки до номінальної . 

Енергія, що споживається з мережі розраховується по формулі: 

1

0

цT

W Pdt  , 

де ЦT  - тривалість циклу роботу виробничого механізму. 

Енергія загальних втрат розраховується по формулі: 

0

цT

W P dt    

Енергія постійних втрат розраховується по формулі: 

0

цT

CW Kdt    

Еергія змінних втрат розраховується за формулою: 

0

цT

MW Vdt    

Енергія механічної потужності на валу двигуна розраховується за формулою: 

0

цT

мех мехW P dt   

Цикловий ККД, як відношення механічної енергії до енергії, що споживається з мережі за 

час роботи, розраховується за формулою: 
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Рис. 2 – Структурна схема блоку обчислення енергії, що споживається з мережі та втрат в 

додатку Simulink пакету MATLAB. 

 

2. Блок обчислення енергії, що споживається з мережі та втрат у відносних 

одиницях. 

В рамках данної роботи використовується система відносних одиниць, орієнтована на 

змінні електричних кіл вентильного двигуна та електромагнітну потужність машини. Це 

дозволяє отримати номінальні змінні статора і номінальний електромагнітний момент 

рівними одиниці. 

Структурна схема блоку, побудована на основі приведених рівнянь, зображена на Рис. 2. 

Тут приводиться реалізація цієї схеми в додатку Simulink для блоку з використанням 

відносних одиниць. Схема блоку з використанням абсолютних одиниць не має приинципових 

відміностей 
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Результати моделювання 

 

Розглядалися два закони керування ввімкненням вентилів. 

Перший і найбільш простий спосіб керування полягає в підтриманні постійного значення 

кута випередження 0β const  . При цьому джерелом напруги синхронізації служить датчик 

положення ротора.  

Другий спосіб полягає в підтриманні постійної величини кута запасу   на мінімальному 

рівні. 

0 0minβ β (γ,θ)f   при minδ δ const   

minβ β (γ)f   при minδ δ const   

Результати обчислень енергії, що споживається з мережі і втрат за час пуску зведенні у 

таблицю 1. 

Таблиця 1- Результати обчислень енергії, що споживається, та втрат енрегії. 

 

Закон Pном ΔWPном ΔWK ΔWV ΔWPдод 

1 540 17,8384 7,9505 8,9890 0,8989 

2 540 16,9635 7,9505 8,7505 0,2625 

 

Для ілюстрації отриманих результатів приведена діаграма (Рис.3). Слід також відмітити, 

що, як було вказано вище, данний блок може примінятись і для перевірки вибраного двигуна 

за нагрівом методом середніх втрат. 

Розрахунок електроенергії, що споживається дозволяє вибрати один з розглянутих 

способів керування з точки зору енергетичної ефективності. Крім того, можна виконати 

порівняльну кількісну оцінку енергоспоживання для різних способів керування, що дозволяє 

провести розрахунок техніко – економічного обгрунтування вибраного способу керування 

для системи електроприводу і визначити строк окупності затрат при введенні сучасних 

систем електроприводу. 

 

   
 

0 

2 

4 

6 

8 

a 

ΔWk1  ΔWk2 

8,6 

8,7 

8,8 

8,9 

9 

б 

ΔWv1  ΔWv2 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

326 

 

   
Рис.3 – Діаграма енергії, що споживається і втрат за цикл роботи вентильного двигуна у 

відповідності зі способами керування: ΔWk1, ΔWk2 – енергія постійних втрат при першому та 

другому способі керування, ΔWv1, ΔWv2 – енергія змінних втрат при першому та другому 

способі керування,  ΔWдод1, ΔWдод2 – енергія додаткових втрат при першому і бругому 

способі керування,  ΔW1, ΔW1 – енергія повних втрат при першому та другому способі 

керування. 

 

Висновки: Як видно з Рис.3, використання блоку обчислення енергії, що споживається з 

мережі дозволяє отримати достатньо повні данні для техніко – економічного обгрунтування 

введення раціональної системи електроприводу. Використання розробленого блоку спрощує 

процедуру розрахунку енергії, що споживається, оскільки не потребує від розробника 

додаткових затрат часу.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ ЗА МІЦНІСТЮ 

 

Запропонована принципово нова високопродуктивна технологічна схема збагачення 

вугілля за міцністю. Використання нової схеми дозволяє позбавитись недоліків цілого ряду 

недоліків традиційних схем мокрого збагачення вугілля. 

Предложена принципиально новая высокопроизводительная технологическая схема 

обогащения угля по прочности. Использование новой схемы позволяет избавиться 

недостатков целого ряда недостатков традиционных схем мокрого обогащения угля. 

We propose a fundamentally new high-technological scheme of the strength of coal. Using the 

new scheme eliminates drawbacks of a number of shortcomings of traditional patterns of wet coal. 

Україна є промислово розвинутою країною з дефіцитом нафти та газу. В зв’язку з 

недостатньою кількістю цих ресурсів і високою ціною їх експорту було прийнято рішення 

повертатися до використання вугілля. Вугілля – єдиний природний вид палива, геологічних 

запасів якого в Україні достатньо для задоволення потреб теплової електроенергетики, а 

також сировинного забезпечення чорної металургії, інших галузей протягом століть. 

На сьогодні існує ряд методів збагачення корисних копалин, що мають суттєві 

відмінності щодо використання певних властивостей складових чи організації самого 

збагачувального процесу. Найпоширеніші сучасні методи збагачення корисних копалин 

використовують, для налагодження стійкого збагачувального процесу, велику кількість рідин 

на основі води. 

Сьогодні вже очевидно, що збагачувальні технології, в основі яких лежить поділ 

вугілля у водному середовищі або важкої суспензії, пов'язані з необхідністю вирішувати цілий 

ряд проблем. Це організація водообігового господарства для очищення оборотної води та її 

підігріву, зміст водовідстійників. Велика кількість відходів у рідкому вигляді призводить до 

утворення з них цілих озер і величезних за площею шламонакопичувачів. Крім того, штучні 

водойми поступово змикаються з річками, що призводить до серйозного забруднення 

навколишнього середовища. Виникають і не менш гострі виробничі проблеми, пов'язані з 

необхідністю обезводнення і сушки вугілля, одержуваного при «мокрому» збагаченні, 

опалення великих обсягів приміщень. Також ці методи вимагають великих затрат водних 

ресурсів, на які Україна не багата. І для спорудження таких збагачувальних комплексів 

потрібно дуже багато металу – сотні і навіть тисячі тон. Потрібно також зазначити невисоку 

ефективність даних методів. Тому вченими України було зроблено ряд спроб що до 

зменшення собівартості концентрату шляхом розробки інших методів збагачення з метою 

зменшення затрат на виконання збагачувального процесу. Найефективніший результат 

отримали методи у напрямі виборчого дроблення, робота яких заключається в тому, що одна 

складова загального потоку гірничої маси захвачується та подрібнюється, а інша проходить на 

розвантаження не подрібненою за рахунок виникнення різних сил захвату  породи і вугілля[1, 

2]. Але використання наведеної існуючої технології можливо за умов суттєво різних 

триботехнічних властивостей породи і вугілля, що не завжди супроводжують процес 

видобутку вугілля. 

Даного недоліку можливо позбутися використав міцності властивості породи і вугілля, 

які порівняно з трибо технічними параметрами є більш стабільними.  

Авторами запропоновано нову конструкцію шнекового грохот виборчого 

дроблення(рис. 1). В шнековому агрегаті вибіркового дроблення гірнича маса поступає на 
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решітку грохочення, що складається з валів-шнеків 1, та транспортується у напрямі робочого 

органу – зуба 2, який розміщено в корпусі 5, який слугує регулятором зусилля, що дозволяє 

зубу 2 вертикально пересуватись. Регулювання зусилля підйому зуба 2 відбувається за 

допомогою пружини 3 і гвинтом 4. Кусок матеріалу опиняється затиснутим між ребром 

спіралі вала-шнека  1 та поверхні зуба 2, що навантажений пружним елементом(3), який 

знаходиться в корпусі(5) і затиснутий гвинтом(4). 

 
Рис. 1 Схема збагачення вугілля за міцністю 

 

Експериментально-дослідні випробування агрегату показали його високу 

продуктивність (близько 25 т/год), обумовлену швидкістю транспортування (понад 0,4 м/с), 

при розділенні гірничої маси, компоненти якої мають суттєву різницю у міцносних 

характеристиках двох матеріалів, що розділяються. При цьому ефективність збагачення 

складає близько 90%, за умови розділення матеріалу крупністю понад 50 мм. 

Для створення промислового зразку машини виборчого дроблення за міцністю, 

необхідні теоретичні дослідження процесу контактної взаємодії робочих органів 

збагачувальної машини і гірської маси, що дозволить визначити геометричні і енергосилови 

параметри машини. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІСЯЧНОГО ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 

КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ 

 

Анотація. Запропонований розрахунок прогнозованого місячного електроспоживання 

компресорної станції від температури зовнішнього повітря. Розроблені математичні моделі 

дозволяють здійснювати прогноз і нормування місячного споживання електроенергії 

компресорної станції. 

Аннотация. Предложенный расчет прогнозного месячного электропотребления 

компрессорной станции от температуры наружного воздуха. Разработаны математические 

модели, позволяющие осуществлять прогноз и нормирование месячного потребления энергии 

компрессорной станции. 

Abstract. The proposed calculation of the projected monthly electricity consumption of 

compressor stations on the outdoor temperature. The mathematical models to allow prediction 

and regulation of monthly energy consumption of compressor stations. 

   

     Розробка і впровадження сучасних систем управління неможливо уявити без застосування 

математичних моделей технологічного об'єкту, які залежно від цілей моделювання мають 

різний вигляд виконання. Завдання моделювання, по суті, є завданням ідентифікації, тобто 

отримання деякої моделі, що має при однаковій вхідній дії вихід, близький (за деяким 

критерієм) до виходу об'єкту. Тип моделі, її математична форма, вектор параметрів 

визначаються суб'єктивними процедурами, що враховують характер виконання завдання, вид і 

інструментальні можливості вживаного математичного апарату. Таким чином, одним з 

найважливіших постулатів при моделюванні є цільова орієнтація отримуваних моделей. Це 

означає, що вибір виду математичного апарату моделі безпосередньо зв’язаний з тим 

завданням, яке передбачається вирішувати за допомогою цієї моделі [1]. 

     Електроенергія в компресорній станції витрачається на привід компресорів, привід 

повітряосушувачів і насосів станції оборотного водопостачання, так само допоміжне 

устаткування. Структура розрахункового місячного балансу електроспоживання компресорної 

станції, представлена на рисунку 1. 

     З рисунку  1 видно, що найбільшим споживачем електроенергії в компресорній станції є 

турбокомпресори. Визначення прогнозного місячного електроспоживання вимагає побудови 

регресійної залежності [2] електроспоживання компресорної станції від температури  

зовнішнього повітря.  

     Вихідні дані для побудови статистичної моделі представлені в таблиці 1. Розрахунок 

проводиться за методом парної кореляції [3]. 

     На підставі даних таблиці 1 проведені розрахунки і отримано  вираз (1) місячного 

електроспоживання компресорній станції: 

 

                                                      14,57 2154,69W T                                                        (1) 

 

де, Т- температура зовнішнього повітря, K. 
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Рисунок 1 -Структура споживання електроенергії компресорною станцією 

 

Таблиця 1-Вихідні дані і розрахункова місячна витрата електроенергії 

Рік Місяць Середня температура 

повітря T, К 

Електроенергія W, 

тис. кВт*год 

Електроенергія W, (по 

моделі) тис. кВт*год 

2011 Січень 265,5 1320 1714 

 Лютий 260,6 1538 1642 

 Березень 269,2 1926 1768 

 Квітень 279,6 1807 1919 

 Травень 285,6 1898 2007 

 Червень 290 1963 2071 

 Липень 290 2177 2071 

 Серпень 287,5 2166 2034 

 Вересень 284,1 1912 1985 

 Жовтень 274,9 2105 1851 

 Листопад 270,1 1824 1781 

 Грудень 258,6 1818 1613 

  3315,7   22454   20385   

 

     Абсолютна похибка складає: 
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20385 22454
100% 9,2%

22454



                                           (2) 

     Для зменшення абсолютної похибки введемо третій параметр - вироблення стисненого 

повітря, G 3тис.м . Вихідні дані для побудови статистичної моделі представлені в таблиці 2. 

Розрахунок проводиться за методом кореляції трьох змінних. 

 

Таблиця 2-Вихідні дані і розрахункова місячна витрата електроенергії 

Рік Місяць Середня 

температура 

повітря T, К 

Стиснене 

повітря G, 
3тис.м  

Електроенергія 

W, тис. кВт*год 

Електроенергія W, (по 

моделі) тис. кВт*год 

2011 Січень 265,5 5724 1320 1714 

 Лютий 260,6 7357 1538 1642 

 Березень 269,2 9855 1926 1768 

 Квітень 279,6 9306 1807 1919 

 Травень 285,6 9381 1898 2007 

 Червень 290 9922 1963 2071 

 Липень 290 11527 2177 2071 

 Серпень 287,5 12277 2166 2034 

 Вересень 284,1 12304 1912 1985 

 Жовтень 274,9 12947 2105 1851 

 Листопад 270,1 11171 1824 1781 

 Грудень 258,6 11318 1818 1613 

  3315,7   123089 
 

22454   20385   

 

     На підставі даних таблиці 2 проведені розрахунки і отримано  вираз (3) місячного 

електроспоживання компресорній станції: 

 

                                                   8,231 0,082 1244,2W T G                                           (3) 

 

де, Т- температура зовнішнього повітря, K; G- вироблення стисненого повітря, 3тис.м . 

     Абсолютна похибка складає: 
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22453 22454
100% 0,0044%

22454



                                   (4) 

 

     Порівняння статистичних даних і результатів моделювання (таблиця 2) показує, що модель 

слід використовувати для цілей прогнозу і нормування місячного електроспоживання  

компресорної станції. При зміні режимів роботи станції модель може бути легко 

перебудована. 

     Графічна інтерпретація моделі представлена на рисунку 3, з якої видно що 

електроспоживання КС значно залежить від температури зовнішнього повітря. При 

підвищенні температури, споживання електричної енергії КС значно зростає. 
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Рисунок 3- Витрата електроенергії в залежності від вироблення стисненого повітря, та 

температури зовнішнього середовища. 

 

     На основі отриманої регресивної моделі отриманий вираз (5) питомої витрати 

електроенергії від об’єму виробленого повітря та температури зовнішнього повітря. Вираз 

залежності має вигляд: 

 

                                                     

8,231 1244,2
0,082

T
w

G

 
                                            (5) 
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Рисунок 4- Залежність питомої  витрати електроенергії  від вироблення стисненого повітря, та 

температури зовнішнього середовища. 

 

     З рисунку 4 видно що питома витрата електроенергії залежить як від температури 

зовнішнього повітря так і від завантаження обладнання станції. Із збільшенням температури і 

зниження завантаження обладнанням  питоме електроспоживання КС збільшується. 

     Розроблені моделі дозволяють здійснювати прогноз і нормування місячного споживання 

електроенергії КС. Розроблена програма в графічній оболонці C++ Builder, що дає змогу 

розрахувати рівняння регресії при зміні вихідних даних. 
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ВИКОРИСТАННЯ РОЛИКОВОГО ФОРМУВАННЯ В 

ЩИТОПРОХІДНИЦЬКОМУ КОМПЛЕКСІ ПРИ ПІДЗЕМНОМУ БУДІВНИЦТВІ 

Запропонована принципово нова технологічна схема будівництва кріплення тунелю. 

Наведена схема дозволяє підвищити техніко-експлуатаційні показники тунелю зі збільшенням 

швидкості будівництва. 

Предложена принципиально новая технологическая схема строительства крепления 

тоннеля. Приведенная схема позволяет повысить технико-эксплуатационные показатели 

тоннеля с увеличением скорости строительства. 

The article considers the of processes of creation of tunnel machines of TBM type. The offered 

chart of a tunnel building allows to increase the operation speed. Co-operation with the developed 

soil is considered to determine the productivity of forming process. 

В даний час у всьому світі, в тому числі і в Україні, прослідковується динаміка 

інтенсивного розвитку міст мегаполісів, для яких першочерговим завданням є створення 

транспортних , комунікаційних мереж та інфраструктур життєзабезпечення . В зв’язку з цим 

виникає необхідність  більш масштабного використання міського підземного простору, в 

першу чергу , при спорудженні комунікаційних та транспортних тунелів, які забезпечують 

підвід  необхідних ресурсів до об’єктів мегаполісу а також зручну транспортну  комунікацію 

[1]. 

Для великих міст, в тому числі і для Києва, комунікаційні тунелі являються об’єктами 

стратегічного значення, що забезпечують життєдіяльність населення міста і безперебійність 

функціонування міської інфраструктури. Існуючий в Україні рівень техніки і технологій 

дозволяє реалізовувати проекти створення підземних споруд, в тому числі і тунелів 

сполучення любої конструктивної складності. Але у визначених горно-геологічних і 

гідрогеологічних умовах  сучасні передові будівельні геотехнології являються 

взаємозамінними. В зв’язку з цим необхідний вибір оптимального способу спорудження 

тунелів, які в залежності від запланованого строку здачі і експлуатації можуть нести різний 

конструкційний характер [2] При цьому обґрунтування періоду експлуатації підземних 

об’єктів потребує нових розробок  технологічних методів будівництва.   

Одним із головних напрямків, що сприяє інтенсифікації та удосконалення робіт по 

спорудженню підземних тунелів (перегінних тунелів метрополітену), являється застосування 

механізованих комплексів, що дає можливість різко збільшити темпи будівництва і приблизно 

в двічі зменшити трудовитрати. В зв’язку з цим як і раніше актуальним являється не тільки 

створення нових механізованих  комплексів  обладнання, але і модернізація існуючих 

комплексів та методів будівництва. 

Сучасним вирішенням проблеми взведення монолітного кріплення є так званий метод 

торкретування, нанесення бетонного розчину під великим тиском повітря. Завдяки великій 

швидкості руху часток суміші заповняються пори та тріщини в породі. Але і даний метод не є 

досконалим. Оскільки утворена обробка не має правильної поверхні та  потрібного рівня 

ущільнення.[3.] 

В даній роботі пропонується вирішувати проблему ущільнення кріплення тунелю за 

допомогою роликового укочування. Даний метод доволі тривалий час використовується для 

ущільнення монолітних и пустотних конструкцій для надземного будівництва. Він є доволі 

дієвим оскільки дозволяє підвищити технікоексплуатаційні показники монолітного кріплення 

тунелю. 
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Суть  винаходу полягає в тому, що при будівництві тунелю, після використання 

торкретованого моноліту, застосувати роликове укочування, що сприятиме підвищенню 

технічних характеристик. Робота даного комплексу (рис. 1)  відбувається таким чином : 

роторний елемент 1 обертаючись руйнує породу яка по жолобах потрапляє на скребковий 

конвеєр та транспортується до відвантажувальної машини, гідроциліндри 4 розпирають 

розпірне кільце 3 в породу і подають весь комплекс вперед, забезпечуючи просування 

виробки, по мірі просування комплексу відбувається торкретування монолітної суміші за 

допомогою блока 6, що формує монолітну обробку тунелю, гідроциліндри збирають розпірне 

кільце і пересувають його вперед, знову закріпивши його в породі подають комплекс вперед. 

По мірі проходження виробки роторний елемент 5 з конічно-циліндричними роликами по 

периферії укочує торкретовану монолітну обробку, забезпечуючи їй ущільнення і 

вирівнювання поверхні. 

 

 
Рисунок 1 - Схема прохідницького комплексу з використанням укочуючих роликів. 

Застосувавши в схему роликового ущільнення кріплення тунелю можливо позбутись 

трудомістких процесів нагнітання пісчаноцементного розчину у закріпний простір, для 

випадку використання традиційного збірного кріплення, і отримати рівномірне ущільнення 

будівельної суміші з високими значеннями коефіцієнта ущільнення для випадку 

торкретування кріпленя. 
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Моделювання процесу механічної очистки магістрального трубопроводу від 

асфальтосмолопарафінових відкладень 

 

Анотація: математичне обґрунтування доцільності розробки інноваційного очисного 

пристрою з підвищеною прохідністю і покращеною якістю очистки нафтопроводу від 

асфальтосмолопарафінових відкладень. 

 

Аннотация: математическое обоснование целесообразности разработки инновационного 

очистного устройства с повышенной проходимостью и улучшенным качеством очистки 

нефтепровода от асфальтосмолопарафиновых отложений. 

 

Abstract: A  mathematical rationale for  the development of innovative pollution control 

devices with high maneuverability and improved  quality of cleaning oil from the ASPS. 

 

Ключові слова: магістральний нафтопровід,  очистка, пристрій, АСПВ, швидкість. 

Вступ. Важливим етапом видобутку нафти є її транспортування,але цей процес 

супроводжується рядом проблем. Запарафіненість нафти, що видобувається, призводить до 

утворення асфальтосмолопарафінових пробок на внутрішній поверхні нафтопроводів, 

наслідком чого є зниження продуктивності трубопроводу. На практиці для попередження і 

видалення АСПО застосовуються різні методи. Серед них найбільш ефективними є механічні, 

хімічні, теплові. Перевагою механічного способу очистки є екологічність та економічність. 

Проте очисні пристрої (далі ОП) мають недоліки,- застрягання у трубоп-роводі, недостатня дія 

на відкладення. Представлена розробка може частково їх усунути. 

 Мета: встановлення математичної залежності  між величиною швидкості, створюваного 

ОП  в момент удару бойка об корпус пристрою,  та  геометричними параметрами площі 

перерізу торців бойка і поршня для визначення робочих параметрів ОП. 

Матеріал і результати досліджень: 

У загальному вигляді, ОП являє собою циліндричний пристрій ,поверх якого прикріплені 

гумові манжети, які і виконують роботу по зсуву парафінових відкладень . Розроблений 

ОП (Патент України на корисну модель № 58905) конструктивно відрізняється від 

звичайного скребка тим, що всередині  з’являється зворотнопоступальний механізм ( 

далі ЗПМ), який у процесі очистки здійснює робочий замкнутий цикл. Розроблено 

математичну модель роботи ОП в два етапи : рух ЗПМ у напрямку ,зворотному до напрямку 

руху ОП та рух ЗПМ  у напрямку руху ОП. 

Розглянемо перший етап. Рідина поступає в торцеву зону бойка, так як доступ рідини в 

торцеву зону поршня закритий, то в ній починає зростати тиск Р1(схему пристрою з описом 

усіх її елементів див. у вищезгаданому патенті). Позначимо хід бойка як функцію,що залежить 

від часу ( )x t  , а її похідною є швидкість руху бойка. Рівняння, що 

характеризує рух ЗПМ в напрямку руху скребка має наступний 

вигляд(1):   

 

                                                                                                           (1) 

 

 
2

( ) ( )
d x

x t t
dt
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Де 1S -площа поперечного перерізу бойка 8, 2S - площа поперечного перерізу поршня 9, 

P - різниця тисків у камерах торцевої зони бойка та торцевої зони поршня, кпS
- площа 

поперечного перерізу каналу для підводу нафти. Початкові експериментальні дані,які 

прийнято для розрахунку: зовнішній діаметр бойка d1=0,3 (м), зовнішній діаметр поршня 

d2=0,3 м, початковий тиск нафти у нафтопроводі Р1=6 МПа, сумарна маса бойка та поршня 

mб=250 кг, діаметр каналу для підводу нафти dкп=0,075 м, довжина  каналу для підводу нафти 

Lкп=2 м, кількість каналів для виведення нафти n=4, кінематична в’язкість нафти  =0.0001
2м
с , довжина каналу для виведення нафти з торцевої зони поршня Lкв=0,25 м, діаметр каналу 

для виведення нафти dкв=0,03 м, початкова швидкість руху рідини у нафтопроводі 1 =1,9 
м
с , загальна  маса ОП mоп=1000 кг,  густина нафти  


=850 кг/м3;  к=0.0001 еквівалентна 

абсолютна шорсткість.  Розкриємо формулу( 1 ). 
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Де     -  коефіцієнт  втрат  на  тертя  напору  (8),     - швидкість рідини,що витікає 

через канал для підводу нафти (6). Для визначення методики розрахунку коефіцієнту втрат на 

тертя напору ,потрібно визначити режим руху рідини. Для цього розрахуємо число 

Рейнольдса (7):                 

  

 

                                                                  (7) 

 

Згідно визначеного числа Рейнольдса, можна зробити висновок,що ми маємо 

турбулентний режим, для якого актуальна формула Альтшуля (8): 
0.25

68
0,11 0,031

Reкп

k

d


 
   

 
                                                   (8) 

Коли усі елементи відомі, розв’язуємо чисельним методом рівняння (1) відносно ( )t  за 

допомогою програмного забезпечення Math Cad. У результаті отримали два графіки: 
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залежність ходу бойка від часу ( )x t (рис. 2) та залежність швидкості руху бойка від часу ( )t  

(рис. 3). Ці графіки взаємопов’язані. По першому ми визначаємо за який час бойок подолає 

відстань 0,14 м, а по другому дивимось, яку швидкість розвинув бойок за цей час. 0,14 м - це, 

прийнятий експериментально, конструктивно максимально можливий хід поршня, після якого 

відбувається удар бойка об корпус пристрою очистки. На них зображено характеристики для 

різного співвідношення мас зворотно ЗПМ та корпусу при прийнятій загальній масі пристрою 

1000 кг.  

 

 
Рисунок 2 Залежність ходу бойка від                       Рисунок 3 Залежність швидкості                      

часу ( )x t                                                             бойка від  часу ( )t  

 

За законом збереження імпульсу(9) визначили кінцеві швидкості пристрою після удару 

бойка об корпус (таблиця 1):  

 
Таблиця 1 Визначення кінцевої швидкості пристрою після удару бойка об корпус в 

залежності від співвідношення їх мас 

 

Отже, з таблиці 1 вибрано оптимальне співвідношення мас бойка та корпусу 700 кг та 
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300 кг. Масу корпусу не варто брати менше 300 кг. Це пов’язано з граничними 

навантаженнями. Отже,максимальна швидкість руху пристрою 8 м/с. За допомогою оболонки 

Solidworks модуля  

COSMOS Xpress  було визначено,що тиск, створений пристроєм і направлений на 

асфальтосмолопарафінові відкладення,  дорівнює 0,4 МПа. За дослідженнями Вченого 

Тронова В.П. достатній тиск для зсуву АСПВ 0,2 МПа.   

 

( )
( ) б

б on

on

m t
m t m

m


                                                             (9) 

         Графічні характеристики другого етапу циклу ( рис. 4 та рис. 5) - зворотній рух  ЗПМ 

після удару визначаємо аналогічно. Рівняння, що характеризує рух ЗПМ проти напрямку руху 

скребка (10). Визначимо значення зворотної кінцевої швидкості руху пристрою при 

оптимальному співвідношенні мас ЗПМ та корпусу 700 кг  до 300 кг,відповідно. 

 

                                              
1 1 2( )бm t Р S P S                                                   (10) 

 

 
   Рисунок 4 Залежність ходу бойка                                 Рисунок 5 Залежність швидкості 

руху 

від часу ( )x t  у зворотному напрямку                        бойка від часу ( )t  у зворотному 

напрямку 

  

З графіків (рис.4),(рис.5) видно,що при досягненні бойком зворотного ходу в 0,14 м , він 

розвине швидкість 1.8 м. Зміна швидкості  пристрою в момент зворотного удару бойка об 

корпус пристро  аналогічно до попереднього визначається за допомогою рівняння 10: 

                       ( ) 250 1.8
( ) 0.281

1600

б
б on

on

m t мm t m
сm


   


                                   

У останньому виразі значення зміни швидкості вказано з від’ємним знаком. Фізичним 

смислом є те,що вектор цієї швидкості направлений у бік протилежний до руху нафти у 

трубопроводі і створює імпульс ,який змушує весь пристрій повернутись у зворотній бік на 

короткий момент. 

 

Висновки: Розроблений пристрій дає можливість підвищити прохідність ОП та якість 

очистки за рахунок імпульсного характеру руху. Чим більше зросте швидкість пристрою в 

момент удару бойка об корпус,тим більшою буде сила імпульсу ,а відповідно і якість очистки. 

Покращення очистки також відбувається за рахунок того,що манжети проходять по поверхні 

труби двічі : вперше у момент прямого руху пристрою та вдруге під час миттєвого зворотного 
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руху  , який відбувається під час удару бойка об гільзу і виникає імпульс, по напрямку 

протилежний до руху нафти. 
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ВПЛИВ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГІРСЬКОЇ МАСИ НА ГЕОМЕТРИЧНІ 

ПАРАМЕТРИ ВАЛКОВОГО ГРОХОТУ 

 

Анотація. Запропоновані результати дослідження геометричних параметрів 

валкового грохоту. Обгрунтовані необхідна довжина та форма шнекового грохота від 

гранулометричного складу гірської маси 

Аннотация. Предложены результаты исследований геометрических параметров 

валкового грохота. Были обоснованы необходимая длина и форма шнекового грохота от 

гранулометрического состава горной породы. 

Abstract. Results of researches of geometrical parameters of rolling crash. Been 

substantiated required length and shape of the screw from the roar of the granulometric composition 

of the rock. 

 

Вступ. В останні роки спостерігається тенденція зниження якості видобутого вугілля за 

рахунок збільшення зольності і ступеня подрібнення гірничої маси, тому реалізація 

ефективних методів сухого збагачення дрібних класів вугілля в умовах шахт особливо 

актуальна. Створення компактного і енергоємного обладнання машин для збагачення вугілля 

дозволить значно зменшити транспортні витрати при доставці на збагачувальні фабрики. 

Серед методів сухого збагачення гірничої маси, яка складається з компонентів, що 

мають різні коефіцієнти тертя, слід відзначити метод сухого збагачення за тертям [1]. 

Запропоновані схеми методом збагачення за тертям з ряду причин не знайшли широкого 

застосування. Головним недоліком існуючих схем збагачення за тертям можливо вважати 

складність процесу взаємодії компонентів під час їх руху, і як наслідок, майже однакову 

траєкторію руху часток компонентів. 

  Актуальність роботи. Цілком натурально, що в умовах ринку ніякої інформації щодо 

конструктивних особливостей класифікаторів і методик розрахунку їх параметрів не 

публікується. Аналіз існуючої технічної і економічної інформації, досвід промислових і 

лабораторних досліджень дозволяє стверджувати, що створення нових машин і розробка 

методики їх проектування і розрахунку є актуальними на сьогодні і перспективними на 

майбутнє. 

Авторами статті була запропонована схема машини вибіркового дроблення, в основі якої 

виконується принцип розділення по коефіцієнту тертя [1,2].  

 

Продуктивність валкових грохотів , визначається по формулі: 

                                           ( 2 )r rП R A R k L        ,                                     (1) 

де   - частота обертання валків,   = 5 об/сек.; k - коефіцієнт, враховуючий ступінь 

використання ширини валків і розпушення матеріалів , k =0,2…0,3. 
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L

L

Rr

 
Рис.1 Розрахункова схема визначення форми валків грохота 

 

 Діаметр породи, що використовується: 

                                                    2 2r rd e A R   ,                                                     (2) 

де  
2

r
r

A d
R


 - радіус валків, м;   – відстань між центрами валків,  = 0,16 м. 

Підставивши (1) в (2) , отримаємо: 

( )
( )

2

r
r r

A d
П d d k L


                                                           (3) 
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Рис.2 Крива гранулометричного складу гірської маси  

 

 

                                        

( ) ( )r rП d П f d                                            (4) 

де  ( )rf d - процентне значення кількості гірської маси розміром r.  

Процентне значення кількості гірської маси розміром r, отримаємо шляхом інтерполяції 

на графіку (рис.2.4) гранулометричного складу гірської маси r. 

Прирівнявши рівняння (3) та рівняння  (4), отримаємо: 

( )
( )

2

r
r r

A d
d k L П f d


                                              (5) 

З формули (5) отримаємо необхідну довжину для кожного діаметру породи: 

2 ( )

( )

r

r r

П f d
L

A d d k

 
 

   
                                              (6) 

 Отримаємо розрахункові значення для конкретних умов розподілу гірської маси. 

 

Таблиця 1 –  Розрахункові значення 

Радіус валків Rr, м Вміст породи, % 

 

Довжина розподілу 
L, м 

Діаметр породи 

(dr), м 

0,07635 0,005 0,062 0,013 

0,073 0,005 0,058 0,014 

0,0725 0,005 0,055 0,015 

0,072 0,005 0,052 0,016 

0,0715 0,005 0,049 0,017 

0,071 0,005 0,046 0,018 

0,0705 0,005 0,044 0,019 

0,07 0,005 0,042 0,02 

0,0695 0,005 0,041 0,021 

0,069 0,005 0,039 0,022 

0,0685 0,005 0,038 0,023 

0,068 0,005 0,036 0,024 

0,0675 0,005 0,035 0,025 

 

На рис.3 представлена залежність необхідної довжини  шнека грохота L  від крупності 

гірської маси dr. Аналіз показує збільшення L при зменшені розмірів dr. 
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Рис.3 Залежність діаметра породи від довжини   

 

Визначимо розрахункові значення для конкретних умов збагачення. Розрахував 

встановлену залежність ( )rL f d   рис3, можливо знайти необхідний профіль валків, який 

забезпечує рівномірний розподіл гірської маси по довжині сепаратора рис 4. 

 

 
Рис.4. Апроксимований профіль валків 

 

Висновок: Встановлена залежність геометричних параметрів шнекових робочих органів 

від реального геометричного складу гірської породи, дозволить створити високопродуктивні 

шнекові грохота, забезпечуючи стабільну роботу машин вибіркового дроблення. 
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СУХЕ ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ КРУПНИХ КЛАСІВ ЗА ТЕРТЯМ З СИЛОВИМ 

ВИДАЛЕННЯМ ПОРОДИ 

Запропонована принципово нова технологічна схема збагачення вугілля крупних класів за 

тертям. Використання нової схеми дозволяє позбавитись недоліків цілого ряду недоліків 

існуючих схем сухого збагачення за тертям. 

Предложена принципиально новая технологическая схема обогащения угля крупных классов 

трением. Использование новой схемы позволяет избавиться недостатков целого ряда 

недостатков существующих схем сухого обогащения за трением. 

We propose a fundamentally new technological scheme of coal major classes of friction. Using the 

new scheme eliminates drawbacks of a number of shortcomings of existing schemes for the 

enrichment of dry friction. 

У світовому паливному балансі на частку вугілля припадає 23% видобутку первинних 

енергетичних ресурсів, 38% виробництва електричної енергії, 70% виробництва металургійної 

продукції. В останні роки спостерігається тенденція зниження якості видобутого вугілля за 

рахунок збільшення зольності гірничої маси, тому реалізація ефективних методів сухого 

збагачення вугілля в умовах шахт особливо актуальна. 

Серед  сухого збагачення гірничої маси, яка складається з компонентів, що мають різні 

коефіцієнти тертя, слід відзначити метод сухого збагачення за тертям [1]. Існуючі схеми 

сухого збагачення за тертям з ряду причин не знайшли широкого застосування з причини 

недосконалості процесів розділення. 

Даних недоліків позбавлений метод сухого збагачення за тертям дрібних класів [2]. Принцип 

роботи машини збагачення за тертям представлено на рисунку 1. При взаємодії частки 

діаметром d  з валками діаметром D  можливо два варіанти подальшого руху частки: перший 

– сил тертя P  буде недостатньо для подолання реакції нормальної складової дії валків на 

частку P , і вона буде ковзати по валкам; другий – сили тертя захватять частку і відбудеться її 

подрібнення. Характер взаємодії валків з часткою визначають геометричні і фізичні параметри 

частки і валків. Спроектувавши на вісь OY  сили, які діють на частку можливо знайти 

залежність між кутом захвату   і коефіцієнтом тертя   для умов переходу ковзання в захват: 

2 sin( / 2) 2 cos( / 2) 0P P     , 

( / 2)tg   . 

Для визначення коефіцієнту тертя іноді використовують тангенс кута між 

тангенціальною і нормальною складовою tg . Підставивши значення для коефіцієнту тертя 

 , отримаємо значення для кута захвату: 

( / 2)tg tg   

2  .      (1) 

З виразу (1) можливо зробити висновок, що при одних і тих самих геометричних 

параметрах взаємодії валків з гірничою масою частина матеріалу з більшим значенням кута 

тертя буде захоплюватись, а частина залишиться у зоні контакту. Даний ефект можливо 

застосувати при відділенні гірничої породи від вугілля, яке має коефіцієнт тертя у 2-3 рази 

менший ніж порода. 

Також, розглянувши схему взаємодії частки гірничої маси з валком (рис. 1), можливо 

знайти зв'язок геометричних параметрів системи: 
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     (2) 

де s  – відстань між валками. 

 

Рис. 1 Схема взаємодії частки з валками. 

Зробивши аналіз виразу (2), можна прийти до висновку, що для різного діаметру частки 

d  гірничої маси необхідно застосовувати валок різного діаметру D . Але таке рішення 

призводить до використання валків великих  радіусів(≥500мм), що призводить до високої 

металоємкості і складності конструкції збагачувальної машини, високих енерговитрат на 

подрібнення матеріалу. 

З метою усунення даних недоліків авторами запропоновано схему збагачення (рис. 2 ), яка 

позбавлено недоліків металоємності обладнання.  

 y  
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P  
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Рис. 1 Схема взаємодії щок збагачувальної машини з валками 

Розроблена схема ущільнення дозволяє збагачувати крупні класи вугілля за рахунок 

висоти щок, без суттєвого збільшення габаритів і маси обладнання. 
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Інтеграція C++ Builder і Microsoft Excel для обробки даних 

Організація передачі даних між програмою Microsoft Excel і додатками C++ Builder. 

 Организация передачи данных между программой Microsoft Excel и приложениями C++ 

Builder. 

Data transmission between program Microsoft Excel and program C++ Builder. 

 

 

Microsoft Excel широко застосовується для проведення однотипних розрахунків для 

великих діапазонів даних, автоматизації результуючих обчислень, розв’язку задач шляхом 

підбору значень параметрів, обробки результатів експерименту, проведення пошуку 

оптимальних значень параметрів і т. ін., разом з тим можливості по створення зручного 

інтерфейсу користувача досить обмежені. С++ Builder дозволяє будувати потужні додатки 

будь-якого призначення. Тому в реальних системах, як правило, слід об’єднувати власні 

програми з програмами інших додатків, наприклад, додатками Microsoft Office.  

Найбільш вдалими способами інтеграції додатків С++ Builder з Excel, є можливість 

використання Excel як сервер COM чи як сервер автоматизації OLE. Ці сервера надають 

множину об’єктів. властивостей, методів, якими можна керувати. Таким чином, програма  на 

С++ Builder отримує доступ до всіх можливостей сервера. Вона може формувати і 

форматувати будь які документи, зберігати їх, друкувати, відсилати по пошті  і т. ін.  

Програми для роботи з сервером автоматизації OLE суттєво відрізняється від програм для 

роботи з сервером COM.  Порівняно з використанням серверів COM сервери автоматизації 

мають наступні переваги: 

- властивості і методи сервера автоматизації повністю відповідають описам в вбудованих 

довідках Microsoft Office. В серверах COM в деяких випадках є суттєві розбіжності; 

- програмний код додатку зрозумілий і зручний у використанні; 

- додатки не залежать від версії С++ Builder; 

- додатки легко переносяться з однієї версії Microsoft Office в іншу. 

До недоліків слід віднести:  

- в процесі розробки коду не з’являється підказка правильного написання методу чи 

властивості; 

- оператори, при всій своїй наочності, досить довгі, порівняно з аналогічними операторами 

сервера COM. 

При роботі з сервером автоматизації не потрібно підключати до додатку спеціальні 

додаткові модулі. Якщо додаток вміщує великі переліки констант, структур і  т. ін., то 

стандартно використовуються заголовочні файли користувача. 

Розглянемо варіант передачі даних між  Microsoft Excel та С++ Builder. Для створення 

нового екземпляру сервера і з’єднання з ним використовується метод СreateObject класу 

Variant. Якщо потрібно приєднатися до уже існуючого екземпляру сервера, то 

використовується функція GetActiveObject  класу Variant. В будь-яку з цих функцій 
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передається ім’я серверу під яким він зареєстрований у системі. Для з’єднання з сервером 

Excel можна використовувати ім’я “Excel.Application”. Можуть також використовуватися 

аналогічні імена з уточненням версії, наприклад, “Excel.Application.10”. Функції СreateObject і  

GetActiveObject повертають об’єкт типу Variant, пов’язаний з вказаним сервером. Наприклад, 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

// перевірка існування сервера та створення нового екземляру 

try 

{ 

 ExcelApplication1=Variant::GetActiveObject("Excel.Application"); 

} 

catch(...) 

 { 

  try 

  { 

   ExcelApplication1=Variant::CreateObject("Excel.Application"); 

 

  } 

  catch(...) 

  { 

   ShowMessage("Помилка, можливо на ПК не установлено Excel"); 

  } 

 } 

} 

 

Подальша робота з сервером автоматизації може бути організована двома групами 

методів класу Variant: функцією Exec з аргументами класів Procedure (якщо метод не повертає 

значення), Function (якщо метод повертає значення), PropertyGet (повертає властивість 

сервера), PropertySet (задає значення властивості для сервера), або аналогічними функціями 

OleProcedure, OleFunction, OlePropertyGet, OlePropertySet. 

Щоб при закритті додатку закривався і сервер слід використовувати оператор Quit, 

наприклад 

ExcelApplication1.Exec(Procedure(“Quit”)); 

чи 

ExcelApplication1.OleProcedure(Quit); 

 

в залежності від методу, який було застосовано. 

Після закінчення роботи зі змінними типу Variant, які були пов’язані з роботою сервера 

чи окремими його об’єктами, пам’ять слід очистити методом Clear: 

ExcelApplication1.Clear(); 

 

чи присвоїти значення Unassigned: 

 

ExcelApplication1= Unassigned; 

 

Основні можливості роботи між додатками Microsoft Excel і C++ Builder демонструє 

інтерфейс користувача (рис.1), а також наведені тексти відповідних функцій.   
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Рис. 1. Інтерфейс користувача передачі даних  
  

Текст функції “Створити файл в Excel” 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 

{ 

// перевірка існування сервера та створення нового екземляру 

try 

{ 

 ExcelApplication1=Variant::GetActiveObject("Excel.Application"); 

} 

catch(...) 

 { 

  try 

  { 

   ExcelApplication1=Variant::CreateObject("Excel.Application"); 

  } 

  catch(...) 

  { 

   ShowMessage("Помилка, можливо на ПК не установлено Excel"); 

  } 

 } 

} 
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Текст функції “Відкрити існуючий файл в Excel” 

void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender) 

{ 

// відкрити існуючий файлу в Excel 

if(OpenDialog1->Execute()) 

  try 

  { 

   ExcelApplication1.OlePropertyGet("Workbooks") 

                     .OleFunction("Add",WideString(OpenDialog1->FileName)); 

  } 

  catch(...) 

  { 

   ShowMessage("Шаблон не можна відкрити"); 

  } 

} 

 

Текст функції “Зберігти робочу книгу” 

void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) 

{ 

// збереження відкритого .xls файлу 

ExcelApplication1.OlePropertyGet("ActiveWorkbook") 

                 .OleProcedure("Save"); 

} 

 

Текст функції “Робота з коміркою” 

void __fastcall TForm1::Button5Click(TObject *Sender) 

{ 

// читання значення  з комірки В3 і заміна його на значення з Edit поля 

// 1 спосіб 

//Variant MyRange=ExcelApplication1.OlePropertyGet("Range",WideString("B3")); 

//Variant V=MyRange.OlePropertyGet("Value"); 

//ShowMessage(V); 

//MyRange.OlePropertySet("Value",WideString(Edit1->Text)); 

// 2 спосіб 

ExcelApplication1.OlePropertyGet("Range",WideString("B3")) 

                 .OlePropertySet("Value",WideString(Edit1->Text)); 

} 

 

Текст функції “Передача даних з Builder C++ в Excel” 

void __fastcall TForm1::Button7Click(TObject *Sender) 

{ 

// передача комірок з Builder C++ в Excel 

   ExcelApplication1.OlePropertyGet("WorkBooks").OleFunction("Add"); 

 for(int i=1; i<5; i++) 

    for(int j=1; j<5; j++) 
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    ExcelApplication1.OlePropertyGet("Cells",i,j) 

                     .OlePropertySet("Value",WideString(StringGrid1->Cells[j-1][i-1])); 

} 
 

Текст функції “Робота з діапазоном комірок” 

void __fastcall TForm1::Button6Click(TObject *Sender) 

{ 

// обробка діапазону комірок 

  ExcelApplication1.OlePropertyGet("WorkBooks").OleFunction("Add"); 

//  заповнення комірок в циклі 

for(int i=1; i<=10; i++) 

    ExcelApplication1.OlePropertyGet("Cells",i,1) 

                     .OlePropertySet("Value",i); 

} 

 

Таким чином, використовуючи призначення Microsoft Excel та C++ Builder можна 

створювати потужні додатки обробки інформації. На основі даної технології розроблена 

лабораторна робота, яку виконують студенти кафедри в курсі “Сучасне програмне 

забезпечення у вирішенні інженерно-математичних задач”. 
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              УДК 681.52                     

            Защита электродвигателей при несинусоидальном  питании 

                      Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Гавалешко С.С.  Шевчук А.П. 

Асинхронные трехфазные электродвигатели  напряжением до 500 В при мощностях от 

0,05 до 400 кВт являются наиболее распространенными. Надежная и бесперебойная их работа 

обеспечивается, в первую очередь, надлежащим выбором  по номинальной мощности, режиму 

работы и форме исполнения.   

  Даже для правильно спроектированных и эксплуатируемых электроприводов при их 

работе всегда остается вероятность появления ненормальных, аварийных режимов. К 

аварийным режимам относятся:  

а) многофазные  и однофазные короткие замыкания в обмотках электродвигателя;  в 

выводной коробке, на контактах коммутационных аппаратов,  короткие замыкания фазы на 

корпус или нулевой провод внутри двигателя или во внешней цепи; 

 б) тепловые перегрузки электродвигателя из-за прохождения по его обмоткам 

повышенных токов по технологическим причинам,  тяжелых условиях пуска  под нагрузкой, 

длительном понижении напряжения, исчезновении одной из фаз силовой цепи, механических 

повреждениях, а также  при ухудшении условий  его охлаждения.  

Тепловые перегрузки вызывают в первую очередь ускоренное старение и разрушение 

изоляции двигателя и преждевременному выходу его из строя.  

    Работа при аварийных режимах ведет к повышенному энергопотреблению из сети, 

увеличению потребляемой реактивной мощности [1].  Согласно исследованиям, длительная 

работа двигателя с токовым перегрузом всего лишь на 5% от номинального значения, 

сокращает срок его службы в 10 раз. В связи с высокой несинусоидальностью кривой тока, 

особенно во время пусков, в ней присутствует большое количество гармоник высшего 

порядка, оказывающих существенное влияние на значения величины действующего тока [2].   

  Одной из тенденций в области энергосберегающих технологий последних лет является 

применение частотно-регулируемых приводов на основе асинхронных короткозамкнутых 

электродвигателей и полупроводниковых преобразователей частоты, снижающих потребление 

электрической энергии, повышающих возможности автоматизации, удобство эксплуатации 

оборудования и качество технологических процессов. 

Стандартные асинхронные короткозамкнутые самовентилируемые электродвигатели 

(АД) наиболее распространены в промышленности. Это обусловлено простотой их 

конструкции, очень высокой надежностью в эксплуатации и высоким коэффициентом 

полезного действия.  Фактически они имеют только два недостатка: большой пусковой ток 

(Iпуск.= (57) Iном.) и ограниченные возможности регулирования частоты вращения. 

  Двигатель работает с уменьшенным магнитным потоком на частотах ниже 

номинальной. Он имеет меньший критический момент, чем при линейном соотношении U/f, и 

создает меньше шума. Квадратичное соотношение (U/f)
2
 используется для приводов, в 

которых требуемый момент пропорционален квадрату скорости. Таковыми являются 

центробежные вентиляторы и насосы. 

  Выходные токи и напряжения преобразователя частоты в отличие от стандартной сети 

имеют несинусоидальную форму, а пики, высшие гармоники тока и напряжения, быстрое 

изменение частоты и напряжения во времени приводит к увеличению напряжения на изоляции 

двигателя, увеличиваются его потери, вибрация и шум. Так, как техническим условием 

завода-изготовителя не предусматриваются испытания стандартного асинхронного двигателя 

при питании от преобразователя частоты, появляется необходимость в проведении 

дополнительных его проверок [3].    

Гармонические компоненты напряжения преобразователя частоты увеличивают 
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уровень магнитного шума двигателя. Частотный диапазон магнитных силовых волн, 

созданный в двигателе при питании от преобразователя частоты, настолько широк, что 

возможно возникновение резонанса в двигателе. 

Поток воздуха и охлаждающая мощность зависят от частоты вращения вентилятора. 

Чтобы увеличить охлаждающую мощность двигателя при низкой частоте вращения, может 

быть использован отдельный вентилятор с постоянной максимальной частотой вращения. 

 Коэффициент 25-й гармонической составляющей напряжения сети питания 380 В 

допускается равным 1,5%. Искажения напряжения, вносимые преобразователем частоты во 

входящую электрическую цепь, оценивают коэффициентом искажения kBX  в процентах, 

который вычисляется по формуле  

                                                     
2 2
1 0BXk k k  ,                                                          

где k0 - коэффициент искажения синусоидальности кривой на выходе источника 

электроэнергии; k1 - коэффициент искажения синусоидальности кривой в процентах, на 

выходе источника электроэнергии за нормированный интервал времени при включенном 

преобразователе частоты. Определение гармонических составляющих выходного напряжения 

преобразователя частоты с переменной частотой выходного напряжения осуществляют до 15-

й гармоники, если другие значения не указаны в технических условиях на преобразователь  

[4]. 

Преобразователи частоты, инверторы которых выполнены на биполярных транзисторах 

с изолированным затвором (IGBT), имеют амплитуды импульсов выходного напряжения, 

независимо от выходной частоты, приблизительно в 1,5 раза превышающие напряжение сети с 

очень коротким временем нарастания. Напряжение на зажимах двигателя, в зависимости от 

свойств его кабеля, может почти удваиваться. 

Фильтры типа dU/dt подавляют пики выходного напряжения преобразователя частоты 

и быстрые изменения напряжения, которые негативно действуют на изоляцию 

электродвигателя. Кроме того, фильтры dU/dt уменьшают высокочастотное излучение кабеля 

электродвигателя, высокочастотные потери и токи в подшипниках электродвигателя, а также 

они используются с двигателями, у которых величина диэлектрического сопротивления 

изоляции неизвестна или недостаточна. Необходимость применения фильтра dU/dt 

определяется классом изоляции электродвигателя. 

 Тепловая защита электродвигателя, основанная только на тепловой модели, не 

обеспечивает стопроцентную точность, потому, что температура двигателя только 

рассчитывается, но не измеряется, а также не учитывается изменение температуры 

окружающей среды. Если работают несколько двигателей от преобразователя частоты, в 

каждом из них должен быть установлен отдельный термисторный датчик. Возможно 

ошибочное срабатывание термисторного датчика в результате воздействия высших гармоник 

напряжения на выходе преобразователя частоты, в общем случае защитой от этого является 

увеличение уставки срабатывания реле защиты примерно на 10%. 

  Одно из важнейших требований к устройствам защиты двигателей - четкое действие ее 

при аварийных и ненормальных режимах работы двигателей и вместе с тем недопустимость 

ложных срабатываний. Поэтому аппараты защиты должны быть правильно выбраны и 

тщательно отрегулированы. 

Недостатком устройства [6] являются низкие функциональные возможности, связанные 

с отсутствием контроля потерь мощности в электродвигателе с учетом действия высших 

гармоник напряжения и тока при разных значениях частоты вращения его вала. 

Предлагаемое устройство защиты позволяет, путем введения дополнительных 

элементов, обеспечить контроль потерь мощности в электродвигателе с учетом действия 
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высших гармоник напряжения и тока при разных значениях частоты вращения вала и его 

отключении при превышении величины текущих потерь допустимого значения. 

На рис. 1 представлена структурная схема устройства защиты асинхронного 

электродвигателя при несинусоидальном питании [7]. 

Устройство защиты асинхронного электродвигателя 1 при несинусоидальном питании 

(рис. 1) состоит из блока 2 датчиков тока, три входа которого соединены с тремя выходами 

преобразователя частоты 3, а три первые выходы с фазными цепями асинхронного 

электродвигателя 1, блок 4 вентилятора соединен через ключевой элемент 5 с выходом блока 

6 независимой выдержки времени,  датчик 7 скорости, который имеет связь с 

электродвигателем 1, соединен через блок 8 определения производительности обдува со 

вторым входом второго порогового элемента 9, блок 10 гальванической развязки тремя 

входами подключен к фазных цепей электродвигателя 1, а тремя выходами соединен с тремя 

входами блока 11 определения коэффициента несинусоидальности 
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          Рис. 1. Структурная схема устройства защиты асинхронного электродвигателя 

       при несинусоидальном питании 

 

(ТНDU) напряжения и четвертым, пятым, шестым входами блока 12 определения потерь 

мощности, первые три входа которого соединены с тремя вторыми выходами блока 2 

датчиков тока и входами блока 13 определения коэффициента несинусоидальности (ТНDI) 

тока, выход которого соединен с восьмым входом блока 12 определения потерь мощности, 

выход датчика 14 температуры соединен со входом блока 15 определения теплоотвода, 

седьмой вход блока 12 определения потерь мощности соединен с выходом блока 11 

определения коэффициента несинусоидальности (ТНDU) напряжения, а выход соединен со 

вторым входом блока 15 определения теплоотвода и входом первого порогового элемента 16, 

выход которого через элемент И 17 соединен со входом преобразователя частоты 3, второй 

вход которого соединен с цепью сети питания, блоком 18 питания и с входом ключевого 

элемента 5, выход порогового элемента 9 соединен с входом блока 6 независимой выдержки 

времени, а вход с выходом блока 15 определения теплоотвода. Три источника Е1, Е2, Е3 

постоянного входного воздействия соединены, соответственно, с девятым входом блока 12 

определения потерь мощности, со вторым входом первого порогового элемента 16, с вторым 

входом блока 8 определения производительности обдува. 

Блок 2 датчиков тока может быть выполнен с использованием трех датчиков тока, 

например, датчиков тока на эффекте Холла и обеспечивает формирование выходного сигнала 

пропорционального мгновенному значению тока в цепях питания электродвигателя. Такие 

датчики производит фирма LEM. Цепи питания датчиков тока на эффекте Холла не показаны. 

 Блок 5 вентилятора может быть выполнен с использованием вентилятора с приводом 

от отдельного электродвигателя и обеспечивает подачу воздуха для дополнительного 

охлаждения электродвигателя 1 при снижении частоты вращения его вала. 

Производительность блока 5 вентилятора близка к производительности   колеса вентилятора  

электродвигателя 1. 

 Датчик 7 скорости может быть выполнен с использованием электрической машины 

или преобразователя импульсной последовательности в частоту вращения, который контактно 

или бесконтактно связан с валом электродвигателя и обеспечивает формирование выходного 

сигнала, пропорционального частоте вращения вала электродвигателя 1.   

Блок 8 определения производительности обдува может быть выполнен с 

использованием функционального преобразователя и обеспечивает формирование выходного 

сигнала U8 при изменении сигнала датчика скорости U7 относительно номинального значения 

U7 н и реализует зависимость U8= E3 • U7 /U7 н. 

Блок 10 гальванической развязки может быть выполнен с использованием элементов с 

электромагнитными или оптическими каналами развязки и обеспечивает высокий импеданс 

между его входными и выходными цепями без электрической связи. 

Блок 11 определения коэффициента несинусоидальности (ТНDU) напряжения может 

быть выполнен с использованием анализатора спектра, формирователя коэффициента 

несинусоидальности напряжения и обеспечивает формирование выходного сигнала в 

соответствии с выражением 

THDU= 
)1()1(

)(...)3()2(

11

222

U

U

U

nUUU 



 

где U (1) ... U (n) - эффективные значения напряжения первой ... n гармоник, 
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UΣ - эффективное значение напряжения всех высших гармоник, THDU (Total Harmonic 

Distortion) - коэффициент несинусоидальности напряжения. 

Блок 12 определения потерь мощности ΔPд в электродвигателе 1 может быть выполнен 

с использованием функциональных узлов, преобразователей сигналов, которые обеспечивают 

определения потерь мощности с учетом значения E1, а также того, что U12  = ΔPд. Номинальные 

значения величин для определения U12 = ΔPд  вводятся в блок 12, цепи для их ввода не 

приведены, кроме номинального значения мощности, которая пропорциональна амплитуде 

источника постоянного входного воздействия Е1. 

Выходные токи и напряжения преобразователя частоты в отличие от стандартной сети 

имеют несинусоидальную форму, что приводит к увеличению потерь электродвигателя. 

Индуктивное сопротивление обмоток асинхронного электродвигателя влияет на импульсную 

форму напряжения так, что через обмотки проходит ток I1 с формой, близкой к синусоиде 





n

v

vII
1

2

11  

где I1v - действующее значение тока v - той гармоники. 

 Каждая из составляющих суммарных потерь представляют: электрические, магнитные, 

механические, дополнительные, потери от высших гармоник и зависят от режима работы 

электродвигателя. Суммарная мощность потерь энергии в асинхронном двигателе с 

несинусоидальной формой напряжения питания при частотном способе регулирования 

скорости определяется по формуле 

ΔPд = ΔP1м + ΔP2м + ΔP1сг + ΔP1св + ΔPмех + ΔPдоб + ΔPv, 

где ΔP1м - потери в меди обмоток статора, определяемые первыми гармониками токов; ΔP2м - 

потери в проводниках обмоток ротора, определяемые первыми гармониками токов; ΔP1сг - 

потери в стали статора от гистерезиса; ΔP1св - потери в стали статора от вихревых токов; ΔPмех - 

механические потери; ΔPдоб - дополнительные потери; ΔPv - потери от высших гармоник. 

           Для расчета потерь в обмотках электродвигателя используются следующие формулы 

                                 ΔP1м  = ΔP1м ном • I11
2
 /  I11 ном 

2
; 

                            ΔP2м   = ΔP2м ном • I2
2 
/  I2 ном

2
, 

 где ΔP1мном - номинальные потери в меди обмоток статора, определяемые первыми 

гармониками токов; ΔP2м ном - номинальные потери в проводниках обмоток ротора, 

определяемые первыми гармониками токов; I11,  I2- значения модулей результирующих 

векторов токов обмоток статора и ротора; I11 ном , I2 ном - значения модулей результирующих 

векторов токов обмоток статора и ротора в номинальном режиме. 

Потери в стали статора на гистерезис ΔP1сг и вихревые токи ΔP1св  зависят от частоты 

вращения и потока двигателя 

ΔP1сг   = ΔP1сг ном • ψ0
2
ω1• (1+ THDu)/ ψ0 ном

2
 ω1 ном; 

ΔP1св  = ΔP1св ном • ψ0
2
ω1 • (1+ THDu)/ ψ0 ном

2
 ω1 ном, 

 где ψ0 - значение модуля результирующего вектора главного потокосцепления; 

ψ0 ном - номинальное значение модуля результирующего вектора главного потокосцепления; ω1 

- круговая частота напряжения статора; ω1 ном - круговая частота напряжения статора в 

номинальном режиме; THDU - коэффициент несинусоидальности по напряжению. 

   Потери ΔPv от высших гармоник определяются по выражению 





n

v

vvv UIP
2

115,1  

где I1v - амплитуда активной составляющей фазного тока статора v-той гармоники; U1v - 
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амплитуда фазного напряжения двигателя v-той гармоники. 

Потери в двигателе от высших гармоник зависят от соотношения между несущей 

частотой и частотой модуляции и могут быть оценены через коэффициент Kсп искажения по 

току или обратной величине - коэффициентом Kп перегрузки KспI= I11/ I1, Kп= I1 / I11,  где I1 - 

полный действующий ток фазы статора. 

Для определения I1 можно использовать выражение I1= I11 + I11 THDI, где 

THDI (Total Harmonic Distortion) - коэффициент несинусоидальности тока. 

      Блок 13 определения коэффициента несинусоидальности (THDI) тока может быть 

выполнен с использованием анализатора спектра, формирователя коэффициента 

несинусоидальности тока и обеспечивает формирование выходного сигнала в соответствии с 

выражением 

THDI = 
)1()1(

)(...)3()2(

11

222

I

I

I

nIII 


 

где I(1)…I(n)- эффективные значения тока первой ... n гармоник, 

 Блок 15 определения теплоотвода может быть выполнен с использованием 

функционального преобразователя и обеспечивает определение значения подачи воздуха Gп 

для теплоотвода U15 = U12 / k • (Utн–U14), с учетом выражения 

Gп= ΔPд/Cп• (tн-t), м
3
/час,  

где ΔPд - потери мощности в электродвигателе 1, Вт; Cп - удельная теплоемкость воздуха, 0,35 

Вт • ч / м3 • град; t н- значение температуры электродвигателя 1 при номинальном режиме 

работы, град; t - текущее значение температуры воздуха для охлаждения; k - коэффициент, 

пропорциональный Cп. 

Номинальные значение величин k и Utн, также пропорциональной tн вводятся в блок 15, 

а цепи для их ввода не приведены. 

Принятые обозначения Un
i
- амплитуда сигнала на i-м выходе n-го блока. 

Работает устройство следующим образом. После подачи напряжения в силовые цепи 

подается также напряжение на блок питания 18 и на второй вход преобразователя частоты 3. 

Нажимается кнопка ПУСК (не показана) и сигнал логической единицы подается на второй 

вход элемента И 17, на его выходе также устанавливается уровень логической единицы, 

который подается на преобразователь частоты 3 и обеспечивается разгон электродвигателя 1. 

При его работе сигналы с блока 2 датчиков тока подаются на блок 13 определения 

коэффициента несинусоидальности (ТНDI)) тока и на блок 12 определения потерь мощности, 

на входы которого подаются также сигналы, пропорциональные напряжению питания, от 

блока 10 гальванической развязки, тремя входами подключенного к фазным цепям 

электродвигателя 1. От блока 10 гальванической развязки сигналы подаются также на блок 11 

определения коэффициента несинусоидальности (ТНDU) напряжения, с выхода которого 

подается сигнал U11, пропорциональный значению ТНDU,  который зависит от амплитуд 

высших гармоник, на седьмой вход блока 12, на восьмой вход которого подается сигнал, 

который также зависит от амплитуд высших гармоник, пропорциональный значению ТНDI от 

блока 13. На выходе блока 12 появляется сигнал, пропорциональный значению потерь 

мощности в электродвигателе 1, который подается на блок 15 определения теплоотвода и на 

пороговый элемент 16 с характеристикой 

                                            1, при  U12   <   E2 

                             U16 =  

                                             0, при  U12   ≥   E2, 

где E2 - напряжение, пропорциональное допустимым потерям мощности в электродвигателе. 

На вход блока 15 подается также сигнал, пропорциональный температуре воздуха 
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охлаждения электродвигателя 1, от датчика 14 температуры, а на выходе его появляется 

сигнал U15, пропорциональный значению воздуха для теплоотвода, который подается на 

пороговый элемент 9 с характеристикой 

                                              1, при  U15  ≥  U8 

                                 U9 =  

                                              0, при  U15   <  U8. 

При U9 = 0 выходной сигнал блока 6 независимой выдержки времени также равен нулю и он 

подается на ключевой элемент 5. При этом он остается разомкнутым и на блок 4 вентилятора 

напряжение питания не подается. Ключевой элемент 5 замыкается при условии подачи на его 

вход от блока 6 сигнала логической единицы. Для остановки электродвигателя 1 сигнал цепи 

ПУСК на входе элемента И 17 переводится в ноль и на его выходе устанавливается также 

ноль, что приводит к отключению преобразователя частоты 3 и снятия напряжения с его трех 

выходов, электродвигатель 1 останавливается. 

Высшие гармоники вызывают увеличение потерь в статоре и роторе электродвигателя. 

Дополнительные потери мощности повышают температуру, появляются локальные места 

перегрева, появляются дополнительные моменты на частотах высших гармоник, которые 

могут привести к ощутимым вибраций электродвигателя. Температуру обмотки 

электродвигателя можно представить в следующем виде Тобм = Токр+ θ
 0
К, где Токр - 

температура окружающей среды, которая охлаждает обмотку двигателя, град;  θ - превышение 

температуры обмотки над температурой среды, град. 

  Закон изменения Тобм (t) зависит от изменения Токр (t) и θ (t).  На практике функция 

Токр(t) определяется по данным датчика 14 температуры воздуха, который устанавливается 

вблизи блока вентилятора 4. Аналитическое выражение функции θ (t) определяется из 

уравнения теплового состояния обмоток  

                                               ΔPд dt = Cdθ + A θ dt, 

где ΔPд - мощность потерь в электродвигателе, которые вызывают нагрев его обмоток, Вт; C - 

теплопроводность обмоток, Дж/град; A - теплоотдача обмоток, Дж/(градсек);  t - время, сек. 

При работе двигателя с постоянной нагрузкой, измеряемой мощностью Р решение 

уравнения имеет вид 

θ= θ 0+( θ у - θ 0)(1 - e

t

 ),  град, 

где θ 0 - начальное превышение температуры; θу = P/A- постоянное превышения температуры; 

τ = C / A - постоянная времени нагрева. 

 При перегрузке электродвигателя 1 или  при управлении задается от преобразователя 

частоты 3 частота вращения вала ниже номинальной, то потери мощности возрастают, а 

производительность колеса обдува электродвигателя снижается. При этом выходной сигнал 

блока 12 возрастает, что приводит к росту сигнала на выходе блока 15, кроме того сигнал на 

выходе блока 8 уменьшается и это приводит к переключению порогового элемента 9, на 

выходе которого устанавливается уровень логической единицы. С задержкой, установленной 

для блока 6, на его выходе устанавливается уровень логической единицы, что приводит к 

замыканию ключевого элемента 5, который обеспечивает подачу питания на блок 4 

вентилятора, который запускается и создает дополнительный обдув электродвигателя 1 

заблаговременно, не допуская его перегрев. При уменьшении потерь мощности или 

повышении частоты вращения вала электродвигателя, пороговый элемент 9 переключается в 

обратное состояние, что приводит к размыканию ключевого элемента 5 и отключению блока 4 

вентилятора от сети. Такой режим дополнительного обдува электродвигателя 1 предотвращает 

его перегрев, а режим работа блока 4 вентилятора обеспечивает энергоэффективный режим 

его использования. 
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В случае значительного роста потерь мощности электродвигателя 1, выходной сигнал 

U12 блока 12 превышает уровень амплитуды Е2 на втором входе порогового элемента 16 и его 

выходной сигнал переходит в нулевой уровень, что приводит через элемент И 17 до нулевого 

уровня на входе преобразователя частоты 3, который обеспечивает отключение выходного 

напряжения, что ведет к остановке электродвигателя 1. 

  

Использованные источники: 

1. Патент Украины № 7650. Дубовик В., Аглиулин В.Ф., Калинчик В.П. Устройство 

защиты асинхронного электродвигателя от перегрузки и обрыва фазы. Н02Н 7/09. Бюл. № 4. 

26.12.95. 

2.  Мусин А.М. Аварийные режимы  асинхронных  электродвигателей и способы их 

защиты.-М.: Колос, 1979. 

3. МЭК 34-17. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, питаемые от 

преобразователей частоты. 

4. ГОСТ 24607-88 «Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие технические 

требования». М.: Изд-во стандартов, 1988. 

5. ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения.  Принят Межгосударственным 

Советом по стандартизации, метрологии и сертификации, Протокол № 12—97 от 21 ноября 

1997 г. Издание межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации. 

Минск, 1997. 

6. Патент Украины на полезную модель № 46121. Дубовик В., Лебедев Л.М., 

Перевозник Е.П. Устройство защиты асинхронного электродвигателя. Н02Н07/085. Бюл. № 

23. 10.12.2009. 

7. Патент України на корисну модель №65113 від  25.11.2011 р. Пристрій  захисту 

асинхронного  електродвигуна при несинусоїдальному живленні. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М.,  

Гавалешко С.С. МПК H02H 7/085.   Бюлетень "Промислова власнiсть", №22, 2011 р. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

361 

 

УДК 681.52                     

Устройство защиты конвейера с регулируемым приводом 

                        Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Иванов И.П., Мишурняев Д.О. 

 Основной причиной возникновения пожара конвейера является пробуксовка ленты, 

которая вызывает ее нагрев, следовательно одним из контролируемых параметром должна 

быть именно пробуксовка. Она возникает в результате выработки футеровки приводных 

барабанов, при недостаточном натяжении ленты, при нарушении режима пуска конвейера [1]. 

      Cуществуют известные решения автоматизации управления и защиты от аварийных 

ситуаций шахтных ленточных конвейеров. Номенклатура подобных средств автоматизации 

представлена широко: 

 комплексы автоматизированного управления конвейерными линиями типа АУК.1М и 

АУК.2М; 

 устройство контроля проскальзывания и скорости ленты УКПС; 

 устройство контроля скорости УКС; 

 устройство контроля состояния тросовой основы конвейерных лент УКТЛ; 

 устройство контроля и информации УКИ; 

 устройство сигнализации и телефонной связи УС и др. 

      Аппаратура контроля температуры приводных барабанов АКТЛ обеспечивает контроль 

температуры обечайки не футерованного приводного барабана ленточного конвейера с целью 

защиты ленты от возгорания при пробуксовке. Контроль осуществляется как в процессе 

вращения так и при неподвижном состоянии барабана [2].   

Управление асинхронным электродвигателем в частотном режиме до недавнего 

времени было большой проблемой, хотя теория частотного регулирования была разработана 

еще в тридцатые годы. Развитие частотно-регулируемого электропривода сдерживалось 

высокой стоимостью преобразователей частоты. Появление силовых схем с IGBT-

транзисторами, разработка высокопроизводительных микропроцессорных систем управления  

позволило многим фирмам Европы, США и Японии создать современные преобразователи 

частоты доступной стоимости.   

Принцип частотного метода регулирования скорости асинхронного 

двигателя заключается в том, что  изменяя частоту f1 питающего напряжения, можно в 

соответствии с выражением ω0 = 2π f1 / p при неизменном числе  пар полюсов p изменять 

угловую скорость ω0 магнитного поля статора. Этот способ обеспечивает плавное 

регулирование скорости в широком диапазоне, а механические характеристики обладают 

высокой жесткостью. Регулирование скорости при этом не сопровождается увеличением 

скольжения асинхронного двигателя, поэтому потери мощности при регулировании невелики.  

Недостатком известных устройствах контроля проскальзывания и скорости типа 

УКПС, а также контроля скорости типа РДКС-01   является отсутствие возможности контроля 

значение скорости ленты конвейера при изменении заданной частоты вращения его 

приводного барабана для разных значений производительности в одном цикле работы и 

низкая их надежность [3-4]. 

           На рис. 1 представлена структурная схема устройства защиты конвейера с приводом от 

преобразователя частоты. Устройство защиты конвейера 1 с приводом, соединенным с 

первыми тремя выходами преобразователя частоты 2 (рис.1), также состоит из блока 3 

входного, который соединен со вторым входом преобразователя частоты 2, первый вход 

которого соединен с выходом элемента І4, а второй выход от встроенного датчика скорости 

привода соединены со вторым входом усилителя 5 с переменным коэффициентом, первый 

вход которого соединен с источником Е1 постоянного входного действия, вход 

преобразователя 6 соединен с датчиком 7 скорости ленты конвейера 1, вход блока 8 задержки 
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соединены с выходом блока 9 сравнения, первый вход которого соединен с выходом 

преобразователя 6, второй вход соединен с выходом усилителя 5 с переменным 

коэффициентом, выход блока 8 задержки соединены с входом блока 10 выходных и первым 

входом элемента  І4, второй вход которого соединен с входом блок 3 входного, на 

которые подается сигнал ПУСК [5].  

Конвейер 1 имеет привод, который состоит из трехфазного электродвигателя и 

редуктора, соединенного с приводным барабаном конвейерной ленты. 

 

Рис. 1. Структурная схема устройства защиты конвейера 

с приводом от преобразователя частоты 

 

Преобразователь частоты 2 это - классический электрический исполнительный аппарат, 

обеспечивающий обработку входных сигналов от блока 3 входного и имеет цепи питания от 

сети переменного или постоянного тока, которые не показаны на фиг. 1. Он также имеет 

встроенный датчик скорости приводного электродвигателя. Выход преобразователь частоты 2 

имеет трехфазные цепи для подключения привода конвейера. Функция частотного 

преобразователя заключается в регулировании скорости вращения электродвигателя, что дает 

не только технологические преимущества, но и экономию электроэнергии на 15-20%, также 

снижаются пусковые токи электродвигателя и повышается срок службы. Сигнал ПУСК 

высокого логического уровня, который подается на первый вход преобразователя частоты 2, 

обеспечивает его переход в рабочий режим и при этом активизируется его второй 

вход. Переход преобразователя частоты 2 в режим ожидания осуществляется сигналом ПУСК 

низкого логического уровня. 

Блок 3 входной обеспечивает формирование временного графика изменения скорости 

конвейерной ленты при разгоне, установившемся режиме работы после подачи сигнала ПУСК 

в виде высокого логического уровня или при остановке, когда сигнал ПУСК низкого 

3
ПУСК

Фіг.1.

Пристрій захисту конвеєра 

з приводом від перетворювача частоти

2 1
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логического уровня. Элементы для настройки блока 3 не показаны. 

 Усилитель 5 с переменным коэффициентом обеспечивает усиление сигнала с 

коэффициентом, который пропорционален значению сигнала от источника Е1 постоянного 

входного действия, что обеспечивает аналоговое управлением изменения коэффициента 

усиления. Для таких целей можно использовать активный элемент, сопротивление которого 

практически линейно изменяется при изменении напряжения управления, например, полевой 

транзистор, который при малых значениях напряжения "сток - исток" ведет себя как 

сопротивление, величина которого линейно зависит от напряжения на затворе. Сопротивление 

перехода "сток-исток" транзистора формирует сигнал отрицательной обратной связи по току, 

от величины которого зависит коэффициент усиления усилителя. 

  Преобразователь 6 обеспечивает усиление сигнала датчика 7 скорости, а также 

преобразование сигнала скорости в сигнал выходного напряжения, пропорционального 

скорости  во всем диапазоне измерения. 

  Датчик 7 скорости обеспечивает формирование выходного сигнала, 

пропорционального линейной скорости конвейерной ленты. Он может быть выполнен с 

использованием датчиков с контактными и бесконтактными методами измерений, например, с 

использованием тахогенератора или датчика скорости на эффекте Доплера. 

          Блок 8 задержки обеспечивает формирование выходного сигнала, после изменения 

входного, с задержкой до десяти или пятнадцати секунд для недопущения случайного 

срабатывания устройства от помех. 

         Блок 9 сравнения обеспечивает формирование выходного низкого логического уровня 

при условии превышения значения входного сигнала напряжения преобразователя 6 в 

сравнении с выходным сигналом напряжения усилителя 5 с переменным коэффициентом и 

может быть выполнен с использованием операционных усилителей. 

Блок 10 выходной обеспечивает формирование звуковых и световых сигналов, а также 

сигнала аварийного отключения конвейера при подаче низкого логического уровня на его 

вход. 

 Блок питания и элементы для его подключения на фиг. 1 не приведены. 

Принятые обозначения Un
i
 - амплитуда сигнала на i-м выходе n-го блока. 

Работает устройство следующим образом. После подачи питания на устройство подается 

также питание на преобразователь частоты 2 и он готов для работы, аппараты для его 

коммутации не приведены. При этом на выходах преобразователя частоты 2 и датчика 

скорости 7 сигналы равны нулю. От преобразователя частоты 2 из второго выхода сигнал 

подается через усилителя 5 с переменным коэффициентом на второй вход блока 9 сравнения, а 

от датчика скорости 7 через преобразователь 6 на первый его вход, выходной сигнал U9 

формируется в соответствии с характеристикой 

                                                 0, при   U6  <  U5 

                                      U9 = 

                                                 1, при   U6  ≥  U5, 

 

и равняется высокому логическому уровню, так, как U6 = U5 и на выходе блока 8 задержки 

через время задержки до десяти или пятнадцати секунд также устанавливается высокий 

логический уровень, который подается на первый вход элемента И 4, разрешающий 

прохождение сигнала ПУСК на его выход. При подаче сигнала ПУСК в виде высокого 

логического уровня из схемы управления конвейером, на выходе элемента И 4 

устанавливается высокий логический уровень, в соответствии с характеристики U4 = UПУСК  
 U8. Преобразователь частоты 2 переходит в активный режим и через его второй вход от блока 

3 входного подается сигнал U3 задания скорости ленты конвейера 1, определяющий частоту и 
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напряжение на электродвигателе конвейера 1. Приводной барабан конвейера 1 приводит в 

движение конвейерную ленту до значения скорости V1 ≡ U3. На выходе датчика скорости 7 

увеличивается выходной сигнал, а на выходе преобразователя 6 он пропорционален скорости 

V1 конвейерной ленты. С второго выхода преобразователя частоты 2 от встроенного датчика 

скорости приводного электродвигателя подается сигнал U2 
II 
≡

 
n1 ≡ V1  на усилитель 5 с 

переменным коэффициентом усиления, пропорциональный частоте n1 вращения магнитного 

поля статора электродвигателя привода конвейера 1. 

Мощность Рэм необходимая для вращения поля статора электродвигателя привода 

конвейера 1 с синхронной частотой сети определяется по формуле 

     
n1 - частота вращения магнитного поля, об / мин. 

ω1 - угловая скорость вращения магнитного поля, рад 

/ сек; 

Рэм – мощность,  необходимая для вращения поля статора; 

Мэм - электромагнитный момент, необходимый для вращения поля статора. 

        Механическая мощность Р2
1
 на валу электродвигателя, которая создается  ротором 

определяется по формуле: 

 
n2 - частота вращения вала электродвигателя, об / мин. 

ω2 - угловая скорость вращения вала электродвигателя, рад / сек; 

Электрические потери мощности Рэ2 в электродвигателе  

Рэ2 = Рэм - Р2
1 
= Мэм • ω1 • s = Рэм • s,  зависят от значения  скольжения 

электродвигателя s = (n1 - n2) / n1. 

Значение момента M = Mэм  определяется по упрощенному уравнению механической 

характеристики 

M = 2Mmax/(s/sкр +sкр /s). 

  Значение максимального момента  Mmax  определяется из соотношения λ = 

Mmax / Mном, указанного в каталогах, а значение критического скольжения sкр определяется в 

виде 

sкр = sном  (λ ±     ) , где   sном = (n1 – nном )/ n1. 

Номинальные значения скольжения sном и момента  Mном  указываются также в 

каталоге электродвигателя. Уровень напряжения источника  Е1  постоянного 

входного действия устанавливается при настройке устройства в  соответствии с 

выражением Е1 ≡ (1- sкр). Значение сигнала U5 на выходе  усилитель 5 с переменным 

коэффициентом усиления 

U5 ≡  U2 
II 
• Е1,   

    U5 ≡  n1 • (1- sкр ). 

При этом учитывается, что при изменении нагрузки и номинальных значениях частоты 

и напряжения изменяется скольжение, ток ротора и ток статора. 

Скольжение практически также изменяется пропорционально нагрузке, а с 

понижением частоты при  работе с постоянной нагрузкой изменяется пропорционально 

изменению частоты, так  как уравнение механической характеристики в зоне от М = 0 

до М ≈ 0,9 Mmax имеет вид прямой линии 
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M = s Mном / sном . 

Если в двигателе под влиянием какой-либо причины снижается частота вращения вала, 

то скольжение его возрастет, вместе с ним возрастает крутящий момент, а критическое 

скольжение sкр соответствует максимальному значению момента Mmax. 

Выходной сигнал датчика 7 скорости подается на преобразователь 6, на выходе 

которого, при отсутствии проскальзывания конвейерной ленты, сигнал U6 ≡ n2 

пропорционален частоте вращения n2 вала электродвигателя. С выхода преобразователя 6 

сигнал подается на первый вход блока 9 сравнения. Так, как U6 > U5, то сигнал U9 на выходе 

блока 9 сравнения будет составлять логическую единицу, которая через блок 8 задержки будет 

подаваться на вход элемента И 4 и блока 10 выходного. При этом будет поддерживаться 

нормальный рабочий режим устройства. При увеличении загрузки ленты конвейера 

фактическое значение скольжения  s =(n1-n2)/n1  электродвигателя также увеличивается и при 

достижении его до значения sкр электродвигатель привода конвейера переходит в аварийный 

режим и останавливается. Такой режим характерный проскальзыванием ленты до остановки 

электродвигателя, при котором сигнал датчика 7 скорости уменьшается, на выходе 

преобразователя 6 он также уменьшается и сигнал U6 становится не пропорциональным 

  . При этом, так, как U6  < U5, то сигнал U9 на выходе блока 9 сравнения будет составлять 

логический нуль, который через блок 8 задержки будет подаваться на вход элемента И 4, что 

приводит к запрету прохождения сигнала ПУСК.  На первом входе преобразователя частоты 2 

нулевой уровень переводит его в режим отключения электродвигателя привода конвейера, а 

блок 10 выходной обеспечивает формирование звуковых и световых сигналов, а также сигнала 

аварийного отключения конвейера, который может передаваться также и в общую систему 

управления. Приведенный режим проскальзывания может возникнуть при изменении 

скорости ленты во всем диапазоне регулирования частоты приводного электродвигателя, в 

котором устройство обеспечивает отключение конвейера при возникновении такой 

ситуации. Проскальзывание ленты может возникать также при уменьшении ее натяжения. При  

критическом значении sкр, скольжения электродвигателя  сигнал на выходе датчика 7 скорости 

уменьшается и, соответственно, на выходе преобразователя 6 он также уменьшается, что 

приводит к условию U6 < U5 на входах блока 9 сравнения, а на его выходе сигнал U9 будет 

равен логическому нулю, что приводит к отключению конвейера, аналогично, 

рассмотренному ранее. 

При снятии сигнала ПУСК, на выходе элемента И 4 устанавливается уровень 

логического нуля, который переводит преобразователь частоты 2 в режим отключения 

электродвигателя привода конвейера. На выходе датчика 7 скорости сигнал после остановки 

конвейера 1 уменьшается до нуля, который через преобразователь 6 поступает на первый вход 

блока 9 сравнения, на втором его входе сигнал также равен нулю, поэтому на  выходе остается 

уровень логической единицы, в соответствии с характеристикой, так как U6 = U5. С выхода 

блока 9 сравнения уровень логической единицы подается через блок 8 задержки на элемента И 

4 и блок 10 выходной и не вызывает изменений в их состоянии. Устройство готово к 

очередному пуску конвейера.  

Использование преобразователя частоты позволяет также осуществлять плавный пуск 

конвейера без перегрузок электродвигателя, плавно регулировать скорость ленты при 

изменении ее загрузки, увеличить межремонтные периоды механической части конвейера в 

1,3 - 1,5 раз, снизить эксплуатационные расходы на обслуживание конвейера на 30-50%, 

существенно снизить потребление электроэнергии его электроприводом. 

При уменьшении проскальзывания ленты относительно значения, заданного 

источником Е1 постоянного входного воздействия работа устройства переходит в нормальный 

рабочий режим конвейера 1, при котором на первом входе элемента И 4 устанавливается 
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уровень логической единицы. Это обеспечивает прохождение сигнала ПУСК на вход 

преобразователя частоты 2 и рабочий режим работы привода конвейера 1, аналогично 

рассмотренному выше. Применение введенных преобразователя частоты 2, элемента И 4, 

усилителя 5 с переменным коэффициентом, блока 8 задержки,  источника Е1 постоянного 

входного действия в состав устройства, позволяет контролировать значения скорости ленты 

конвейера при изменении заданной частоты вращения его приводного барабана для разных 

значений производительности в одном цикле работы и повышает его общую надежность. 

 Это позволяет не допускать повышения температуры ленты конвейера при  работе и 

своевременно его отключать при проскальзывании ленты, позволяет также изменять порог 

срабатывания устройства, имеет простую конструкцию и повышенную надежность при 

эксплуатации, а также снижаются затраты на его обслуживание. 

Устройство обеспечивает отключение конвейера при технологической перегрузке и 

проскальзывании конвейерной ленты, независимо от заданной скорости ее перемещения. При 

работе устройства используется источник Е1 постоянного входного воздействия, который 

позволяет просто производить настройки на конкретное допустимое значение отклонения 

скорости ленты относительно заданного для аварийного отключения конвейера при ее 

проскальзывании или перегрузке. 

 

           Использованные источники: 
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УДК 681.52                     

Устройство управления водоотливной установкой 

Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Мишурняев Д.О., Иванов И.П.   

      Одним из важных требований к водоотливной установке есть использование насосов в 

режимах, соответствующих их номинальным параметрам. Отклонение рабочих режимов 

насоса от номинальных значений влечет за собой снижение КПД  и, как следствие, перерасход 

электроэнергии.  Допускается некоторое отклонение рабочих параметров от значений, 

указанных в каталогах, но при этом они не должны выходить  за пределы рабочей зоны 

насоса, в соответствии с его напорной характеристикой. Использование насоса за пределами 

рабочей зоны в значительной мере не только ухудшает его КПД, но может также  вызывать 

переход насосов в недопустимый эксплуатационный режим работы. При уменьшении подачи 

может возникнуть явление помпажа, а при увеличении – явление кавитации, которое 

происходит при увеличении значения давления на входе  насоса выше  критического, за 

который принимается давление насыщенного пары перекачиваемой жидкости [1].  

  При помпаже появляются сильные пульсации потока, проходящего через насос, 

возникают вибрации лопаток и тряска, которые могут вызвать его разрушение. Если расход 

жидкости, отбираемой потребителем, меньше подачи, то при этом равновесие нарушается и 

система насос - сеть попадает в  режим помпажа. Напор, развиваемый насосом, падает до 

значения напора холостого хода, насос уже не может удержать давящий на него столб 

жидкости и она начинает течь в обратном направлении, если на напорном трубопроводе 

насоса не установлен обратный клапан. Неустойчивый режим работы насоса в системе 

приводит к колебаниям подачи и напора и может сопровождаться гидравлическими ударами в 

сети. Явление помпажа сходно с явлением резонанса при колебаниях механических систем 

[2]. 

     Для того, чтобы устранить кавитацию нужно использовать принцип – на входе в 

насос должно всегда быть жидкости больше, чем на выходе. Это можно достичь: 

  - заменой всасывающего патрубка на больший диаметр; 

   - перемещением насоса ближе к питающему резервуару, но не ближе 5-10 диаметров 

всасывающей трубы;  

 - понижением сопротивление во всасывающей трубе, заменой ее материала на менее 

шероховатый, заменой задвижки на шиберную, характеризующуюся меньшими местными 

потерями, удалением обратного клапана; 

- уменьшением количества колен  и  заменой отводов на большие радиусы поворота, 

сориентировав их в одной плоскости; 

 - увеличением давления во всасывающем трубопроводе путем повышением уровня в 

питающем резервуаре либо снижением оси установки насоса, а также использованием 

бустерного насоса [3]. 

  На рис. 1 представлена структурная схема устройства управления  водоотливной 

установкой. Устройство управления водоотливной установкой,  рис.1, состоит из датчика 

уровня 1, к выходу которого подключены три пороговых элемента 2, 3, 4,  вторые входы 

которых соединены с источниками Е1, Е2, Е3  постоянного входного действия, а выходы 

первого 2 и второго 3 пороговых элементов соединены, соответственно,  с первым 5 и вторым 

6 элементами И-НЕ, а также, соответственно, из R входом первого R-S триггера 7 и  R входом 

второго R-S триггера 8,  а S вход первого R-S триггера 7 через первый  элемент И-НЕ 5 

соединен с выходом второго порогового элемента 3, а S вход второго R-S триггера 8 через 

второй элемент И-НЕ 6 соединен  с выходом третьего  порогового элемента 4, выход первого 

R-S триггера 7 соединен с входом ключа 9 электронного,  второй вход которого соединен со 

вторыми входами ключей 10 и 11 электронных и источником Е4 питания цепей магнитных 
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пускателей 12, 13, 14, которые подключены входами, соответственно,  к выходам ключей 10, 

11 и 12 электронных, выходы датчиков 15 и 16 производительности соединены, 

 

      Рис. 1. Структурная схема устройства управления  водоотливной установкой 

соответственно, через третий 17, четвертый 18 элементы И-НЕ со входами первого 19, второго 

20 элементов И, второй вход первого элемента И 19 соединен с выходом первого R-S триггера 

7, второй вход второго элемента И 20 соединен с выходом второго R-S триггера 8, выходы 

первого 19 и второго 20 элементов И соединены со входами элемента ИЛИ 21, выход которого 

соединен со входом третьего ключа 11 электронного. Через магнитные пускатели 12, 13, 14 

подается напряжение питания на электродвигатели насосов верхнего уровня, аварийного 

уровня и резервного, которые на рис. 1 не показаны [4].   

Датчик 1 уровня обеспечивает формирование сигнала, пропорционального уровню 

воды в водосборнике и может представлять собой разные по принципу работы датчики 

уровня, например, ультразвуковые, магнитострикционные, микроволновые или емкостные для 

непрерывного измерения значения уровня. Они используются в зависимости от условий 

размещения водосборника, а также материала стенок и глубины откачивания воды. 

Ультразвуковые датчики уровня – бесконтактные и используют ультразвуковые импульсы, 

которые посылаются передатчиком в направлении поверхности воды. При этом измеряется 

время t  прохождения сигнала от передатчика к поверхности и обратно. Расстояние S до 

зеркала воды определяется из соотношения S =V • t/2, где V – скорость распространения звука. 

Бесконтактный метод делает их нечувствительными к изменению свойств воды - давления, 

плотности, вязкости в диапазоне измерения до 50 м с точностью до 2 мм. 
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Магнитострикционный датчик состоит из волновода, расположенного внутри стержня, и 

внешнего постоянного магнита внутри поплавка. Датчик подает сигнал, который создает 

магнитное поле, распространяемое  вдоль волновода. С другой стороны, постоянный магнит 

внутри поплавка создает дополнительное магнитное поле и при пересечении этих двух 

магнитных полей возникает, так называемая, торсионная волна, которая распространяется 

вдоль волновода со скоростью звука. Она улавливается чувствительным элементом датчика, 

далее вычисляется расстояние с точностью до 0,01%. Известен магнитострикционный датчик, 

например, серии EG фирмы Fine Tek. Микроволновые датчики уровня используют 

высокочастотные  импульсы, которые направляются  по зонду в виде троса или стержня. 

Достигнув поверхности воды, микроволновые импульсы отражаются от нее. Полученные эхо-

сигналы с учетом времени прохождения импульса преобразуются в сигналы, 

пропорциональные значению уровня воды. На результаты измерения не влияют значительные 

нарастания отложений  на зонде уровнемера или стенке емкости, известны такие датчики, 

например, типа KSR-GT.  Емкостные датчики используется для искусственных водосборников 

с металлическими стенками на принципе измерения емкости, образованной металлическими 

стенками и чувствительным элементом датчика. К чувствительному элементу подается 

высокочастотный синусоидальный сигнал. Изменение уровня воды контролируется путем 

измерения силы тока подаваемого сигнала при длине чувствительного элемента датчика до 50 

метров, известны такие датчики типа РОС-101, РОС-101И,  а также серии EB фирмы Fine Тek.  

            Пороговые элементы 2, 3, 4 обеспечивают сравнение входных сигналов по амплитуде  

и формирование выходного высокого логического уровня при условии превышения значения 

входных сигналов, соответствующих уровней,  Е1, Е2, Е3  и могут быть выполнены с 

использованием операционных усилителей в виде интегральных микросхем. 

        R-S триггеры 7 и 8 обеспечивают формирование выходных сигнала в зависимости от 

состояния управляющих входов R и S, которые выполняют функции установки выходных 

сигналов в уровень логического нуля при R=0 или единицы при S=0. При S=R=1 триггеры 

находятся в режиме хранения, а  S = R = 0 - запрещенная комбинация,  поскольку приводит к 

неопределенности выходного состояния. Они представляют собой асинхронные RS-триггеры 

и могут быть выполнены на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ с использованием интегральных 

микросхем. 

         Ключи  9, 10 и 11 электронные обеспечивают замыкания входных цепей с выходными, 

при этом выполняется подача напряжения от источника Е4 на входы пускателей 12, 13 и 14 

магнитных при подаче логического высокого уровня на их первые входы и могут быть 

выполнены на полупроводниковых элементах с гальванической развязкой. 

        Датчики 15 и 16  производительности обеспечивают формирование сигналов, 

пропорциональных давлению воды в напорных трубопроводах и представляют собой 

аналоговые датчики давления, которые обеспечивают контроль производительности насосов. 

Значение выходного сигнала пропорционально значению производительности для каждого 

насоса, а коэффициент передачи устанавливается при наладке, элементы для установки не 

приведены. Датчики производительности также применяются при опасности прекращения 

подачи воды.  Как только давление падает ниже значений от 0,04 до 0,4 бар, контакты 

специального реле размыкаются, и питание на насос не подается, что позволяет избежать 

явления помпажа. После такого срабатывания контакты реле можно замкнуть только вручную. 

Датчик 15 производительности установлен на трубопроводе насоса верхнего уровня, 

электродвигатель которого подключается магнитным пускателем 12, а датчик 16 

производительности установлен на трубопроводе насоса аварийного уровня, электродвигатель 

которого подключается магнитным пускателем 13. Через магнитный пускатель 14 

обеспечивается подача питания на электродвигатель резервного насоса. Элементы для 
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контроля режима холостого хода, блок питания и элементы  его подключения на рис. 1 не 

приведены. 

   Приняты обозначения Un
i
  -  амплитуда сигнала на i-том выходе n-го блока. Работает 

устройство  следующим образом. В начальном состоянии при отсутствии притока воды 

выходные сигналы пороговых элементов 2, 3, 4 равняются нулю, так как имеют 

характеристики 

                                        1 при U1 > E1 

                         U2  = 

                                        0 при U1 < E1, 

                                        1 при U1 > E2 

                         U3  = 

                                        0 при U1 < E2 , 

                                        1 при U1 > E3 

                         U4  = 

                                        0 при U1 < E3. 

При этом нулевой логический уровень на R входе R-S триггера 7 устанавливает его 

выходной уровень также в нуль, который обеспечивает разомкнутое состояние электронных 

ключей 9, 11 и магнитных пускателей 12, 14. Насосы при этом не работают.   Электронные 

ключи 9, 10, 11 имеют характеристики 

                                        0  при U7 = 0 

                         U9  = 

                                        Е4 при U7 = 1, 

 

                                         0  при U8 = 0 

                          U10  = 

                                        Е4 при U8 = 1, 

 

                                        0   при U21 = 0 

                          U11  = 

                                         Е4 при U21 = 1. 

 

При повышении уровня воды до нижнего уровня на выходе порогового элемента 2 

появляется уровень логической единицы, состояние R-S триггера не 7 изменяется, U7 = 0, он 

находится в режиме памяти установленного ранее состояния, а на первом входе элемента И-

НЕ 5 устанавливается уровень логической единицы. При повышении уровня воды до верхнего 

уровня на выходе порогового элемента 3 появляется уровень логической единицы,  

переключается R-S триггер 7, так как, из выхода элемента И-НЕ 5 подается нулевой 

логический уровень на S вход R-S триггера 7 и уровень логической единицы подается на ключ 

9 электронный, который переключается и подает питание от источника  Е4  на магнитный 

пускатель 12 и  это обеспечивает питание электродвигателя насоса верхнего уровня, на рис. 1 

не приведен. Насос верхнего уровня  обеспечивает рабочую производительность и на выходе 

датчика 15 производительности появляется сигнал логической единицы, который подается на 

элемент И-НЕ 17, с выхода которого появляется сигнал логического нуля и дальше он 

подается на вход элемента И 19, что обеспечивает блокирование на прохождение сигнала от 

R-S триггер 7 через элемент ИЛИ 18  на электронный ключ 11. Уровень воды в водосборнике 

снижается, сначала сигнал на выходе порогового элемента 3 переключается в нуль, что не 

вызывает изменений в работе включенного насоса. Далее и на выходе порогового элемента 2 

сигнал переключается в нуль, что приводит к переключению R-S триггер 7, выходной 
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логический нуль которого подается на ключ 9 электронный, который размыкается, 

отключается питание магнитного пускателя 12 и электродвигатель насоса верхнего уровня 

останавливается.  

Рассмотрим ситуацию, когда один насос не может обеспечить откачивание  притока 

воды, а уровень воды достигает аварийного значения и на выходе порогового элемента 4 

появляется сигнал логической единицы. При этом на выходе пороговых элементов 2 и 3 

присутствуют также сигналы логической единицы, а с выхода элемента И-НЕ 6 подается 

сигнал логического нуля на S вход R-S триггера 8, который переключается и уровень 

логической единицы подается на ключ 10 электронный, который переключается и подается 

питание от источника  Е4 на магнитный пускатель 13, который обеспечивает питание 

электродвигателя насоса аварийного уровня, на рис. 1 не приведен. Насос при работе 

обеспечивает рабочую производительность и на выходе датчика 16 производительности 

появляется сигнал логической единицы, который подается на элемент И-НЕ 18, на выходе 

появляется сигнал логического нуля и дальше он подается на вход  элемента И 20, что 

обеспечивает блокирование на прохождение сигнала от R-S триггера 8 на электронный ключ 

11. Уровень воды в водосборнике снижается. Сначала сигнал на выходе порогового элемента 

4 переключается в нуль, что не вызывает изменений в работе включенного насоса, а далее при 

снижении уровня воды сигнал на выходе порогового элемента 3 переключается в нуль, что 

приводит к переключению R-S триггера 8, выходной логический нуль которого подается на 

ключ 10 электронный, который размыкается, отключается питание магнитного пускателя 13 и 

электродвигателя насоса аварийного уровня. Продолжение работы устройства, аналогично 

рассмотренному выше. Рассмотрим ситуацию, когда один из основных насосов уменьшает 

производительность работы при включенных насосах верхнего и аварийного уровней. При 

этом магнитные пускатели 12 и 13 включены. Например, при уменьшении 

производительности работы  насоса верхнего уровня,  на выходе датчика 15 

производительности сигнал переключается в уровень логического нуля и на выходе элемента 

И-НЕ 17 устанавливается уровень логической единицы, который подается через элемент И 19, 

а также через элемент ИЛИ 21 на вход ключа 11 электронного, который переключается и 

подается питание от источника  Е4  на магнитный пускатель 14, что обеспечивает питание 

электродвигателя резервного насоса, на рис. 1 не приведен. Уровень воды в водосборнике 

снижается. Далее устройство работает аналогично,  рассмотренному выше. 

          Устройство обеспечивает управление во всем диапазоне нагрузок  насосной установки с 

возможностью отключения электродвигателя отдельного насоса при переходе его в режим 

холостого хода, что обеспечивает снижение расхода электроэнергии  и  повышает  его 

надежность. Решающее влияние на режим работы насоса определяют гидравлические 

параметры системы. Совместная работа насосной установки и сети трубопроводов возможна, 

если подача насоса равна расходу в сети, а давление, которое развивается насосами, равно 

потерям давления в системе и статической высоте подъема жидкости.  При содержании более 

5%, воздуха в воде, применение обычных центробежных насосов недопустимо [5].   

Применение введенных двух датчиков производительности, четырех элементов И-НЕ, 

двух элементов И, элемента ИЛИ, двух R-S триггеров, трех пороговых элементов в состав 

устройства позволяет поддерживать уровень воды в водосборнике в заданном диапазоне, 

своевременно включать в работу резервный насос при выходе из строя одного из основных, 

контролировать производительность насосов в установленном диапазоне, что позволяет не 

допустить негативных явлений помпажа и кавитации, что в общем, повышает надежность 

насосной установки.  

    Устройство обеспечивает дистанционный метод измерения уровня воды в 

водосборнике во всем диапазоне его глубины с получением аналогового сигнала, 
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пропорционального значению уровня воды, что позволяет просто адаптировать устройство 

при возможных изменениях в технологии его работы. 

    При работе  устройства используются источники  постоянного входного воздействия,  

которые позволяют просто делать его настройку на конкретные уровни воды в водосборнике:  

Е1 – нижнего уровня, Е2 – верхнего уровня и Е3 – аварийного уровня по условиям 

использования насосной установки.    

    Экономическая эффективность при автоматизации водоотливных установок достигается за 

счет сокращения обслуживающего персонала, уменьшения расхода электроэнергии путем исклю-

чения работы насосов вхолостую, сокращения времени их запуска, общего количества пусков и 

сокращения аварийных ситуаций. Затраты на автоматизацию водоотливной установки окупаются за 

один - два года [6]. 

 Водоотливные установки должны обеспечивать надежную откачку воды из горных 

выработок при возможно меньших эксплуатационных расходах.   

 

 

          Использованные источники: 

          1.  Патент Российской Федерации № 2255246. Солдатов А.И., Цехановский С.А., Сорокин 

П.В., Бычков В.В., Ким О.Х. Устройство управления электронасосами артезианских скважин. 

МПК  F04D 15/00. Заявлено 14.10.2003; Опубл. 27.06.2005, Бюл. №18. 

   2. Авторское свидетельство СССР №1793102. Скударнов Ю.А. Устройство управления 

насосной установкой для понижения уровня грунтовых вод.  МПК F04D 15/00.  07.02.93. Бюл. № 

5. 

3. Карелин В.Я. Кавитационные явления в центробежных и осевых насосах - М.: Недра, 

1975 – 353 с. 

        4. Патент України на корисну модель №66712 від 10.01.2012 р. Дубовик В.Г., Лебедєв 

Л.М., Мішурняєв Д.О. Пристрій керування насосною установкою. МПК F04D 15/00.  

Бюлетень "Промислова власність", №1, 2012 р. 

5. Попов В.М. Рудничные водоотливные установки. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Недра, 1983. – 304 с. 

        6. Шевчук С.П. Повышение  эффективности водоотливных  установок.  Учебное 

пособие. - Киев, УМК ВО, 1990, 104 с. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

373 

 

УДК 681.52                     

                 Управление люминесцентными лампами освещения 

Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Петрученко А.О., Попова Е.А.  

 Люминесцентные лампы широко применяются для общего освещения, при этом их 

световая отдача в несколько раз выше, чем у ламп накаливания. Срок службы 

люминесцентных ламп может до 20 раз превышать срок службы ламп накаливания при 

условии обеспечения достаточного качества электропитания, включения балласта и 

соблюдения ограничений по числу коммутаций. Наиболее распространённой разновидностью 

подобных источников является ртутная люминесцентная лампа. Она представляет собой 

стеклянную трубку, заполненную парами ртути с нанесённым на внутреннюю поверхность 

слоем люминофора. 

Люминесцентная лампа – это источник света с отрицательным сопротивлением, 

поэтому при прохождении большой силы тока она может выйти из строя. Подключение их 

производится с помощью пуско-регулирующих устройств, называемых балластом для 

люминесцентных ламп. Пускорегулирующая аппаратура люминесцентных ламп позволяет 

избавиться от мерцания и гула, увеличивает экономичность. 

Оптическое излучение по-разному влияет на объекты, особенно биологические, поэтому 

его диапазон делят на три области электромагнитных волн: 1 – 380  нм – ультрафиолетовое 

излучение 380 -780 нм – видимое, 780 нм – 1 мм – инфракрасное излучение. 

Спектр излучения, который имеют энергосберегающие люминесцентные лампы, 

зависит от состава люминофора, покрывающего ее внутренние стенки. Разный его состав дает 

разную цветовую температуру. Лампы с температурой цвета 6400 К называются 

люминесцентные лампы дневного света, потому что именно при такой цветовой температуре 

получается дневной свет [1]. 

Применение люминесцентных ламп особенно целесообразно в случаях, когда 

освещение включено продолжительное время, поскольку включение для них является 

наиболее тяжёлым режимом и частые включения-выключения сильно снижают срок службы. 

Недостатками известного пускового устройства [2] является то, что выходное 

напряжение преобразователя зависит от коэффициента трансформации трансформатора 

преобразователя, в то время, как напряжение зажигания и напряжение горения лампы 

существенно отличаются между собой и зависят от длины газового промежутка и от 

мощности используемой лампы. Устройство [3] имеет низкую надежность, так как,  через 

лампу протекает несимметричный  несинусоидальный ток и при этом проходит миграция 

атомов ртути к одному из электродов и возникает явление катафореза, при котором свечение  

возле одного края электролюминесцентной лампы имеет более высокую яркость, чем возле 

другого, что приводит к быстрому снижению ресурса лампы.  

 При применении люминесцентных ламп в осветительных установках, в соответствии с 

требованиями ПУЭ,  светильники с люминесцентными лампами должны применяться с 

пускорегулирующими аппаратами, обеспечивающими коэффициент мощности не ниже 0,9 в 

светильниках на две лампы и более,   0,85 - при одноламповых светильниках, а также  

соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников: 

      а) температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5С; 

      б) напряжение в осветительных приборов должно быть не менее 90% от номинального. 

В рассматриваемом электронном пусковом устройстве предлагается схема, применение 

которой, обеспечивает  повышение надежности ламп, повышается их световая отдача за счет 

периодического изменения полярности напряжения между выводами электродов. На рис. 1 

представлена структурная схема устройства электронного балласта.  

Устройство электронного балласта, рис. 1, состоит из параллельно соединенных 
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источника 1 питания, блока 2 управления, транзисторного переключателя 3, выход которого 

через первичную обмотку трансформатора 4 сопряжено с другими выводами источника 1 

питания и блок 2 управления, выход которого соединен с входом транзисторного 

переключателя 3, первый вывод вторичной обмотки трансформатора 4 сопряжено с анодом 

диода 5, выход блока 2 управ- 
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2 3

7

1
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9
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54

 
 

                        Рис. 1 Структурная схема  электронного балласта 

 

ления через последовательно соединенные формирователь 6 импульсов и делитель 7 частоты 

подключен к входам двух ключей 8 и 9 аналоговых, выходы которых соединены с двумя 

выводами люминесцентной лампы 10, вторые входы ключей 8 и 9 аналоговых соединены с 

катодом диода 5, а третьи входы - со вторым выводом вторичной обмотки трансформатора 4 

[4].  

Источник 1 питания может быть выполнен в виде автономного источника или 

вторичного источника постоянного тока с сетевым питанием.  

Блок 2 управления может быть выполнен с использованием автоколебательного 

генератора или мультивибратора на интегральной микросхеме и обеспечивает управление 

транзисторным переключателем 3.  

Транзисторный переключатель 3 может быть выполнен на биполярных, полевых, IGBT 

транзисторах и обеспечивает электронную коммутацию вывода трансформатора 4 

относительно источника 1 питания.  

Трансформатор 4 может быть выполнен на магнитопроводе с ферритовым сердечником  

и обеспечивает гальваническую развязку и необходимый коэффициент трансформации.  

Формирователь 6 импульсов может быть выполнен на основе узла с гальванической 

развязкой и порогового элемента, что обеспечивает необходимую амплитуду и длительность 

импульсов  управления делителем 7 частоты.  

Делитель 7 частоты может быть реализован с использованием двоичных счетчиков на 

основе универсальных D триггеров с обратной связью и обеспечивает необходимый 

коэффициент k деления. Существуют интегральные микросхемы асинхронных двоичных 

счетчиков. Для обеспечения необходимого коэффициента k деления нужно соединить N 

триггеров последовательно 2Nk  . Выходной сигнал делителя 7 частоты имеет форму 

меандра.  

Ключи 8 и 9 аналоговые обеспечивают передачу входных сигналов на выход 

независимо от их формы при значениях логической единицы на входах управления и могут 

быть выполнены на электронных ключах-коммутаторах.  

Люминесцентная лампа 10 представляет собой газоразрядный источник света и 
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выполняется в виде стеклянной трубки, заполненной парами ртути с нанесенным на 

внутреннюю поверхность слоем люминофора, световой поток определяется, в основном, 

свечением люминофора под воздействием ультрафиолетового излучения разряда, а видимое 

свечение не превышает нескольких процентов. При работе, люминесцентная лампа имеет 

невысокую температуру нагрева, а между двумя электродами возникает тлеющий 

электрический разряд, который приводит к появлению ультрафиолетового излучения. Это 

излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому оно превращается в видимый свет с 

помощью явления люминесценции. Нормальная работа лампы регламентируется при 

температуре от +5 до +40°С. Люминесцентные лампы производят разные фирмы, например, 

Philips, Osram, Feron, Navigator.  

Принятые обозначения Un
i 

- амплитуда сигнала на i-м выходе n-го блока. Работает 

устройство следующим образом. После подачи напряжения от источника 1 питания 

(выключатель не показан) запускается блок 2 и при включении транзисторного переключателя 

3 по сигналам блока 2 управления в первичной обмотке трансформатора 4 по линейному 

закону увеличивается ток до максимального значения Imaх. Благодаря этому, энергия W 

накапливается в первичной обмотке трансформатора 4 W =L • Imaх
2
, которая зависит от 

значения индуктивности L его первичной обмотки. Вторичная обмотка трансформатора 4 в 

это время отключена от люминесцентной лампы 10 обратно-смещенным переходом диода 5. 

При выключении транзисторного переключателя 3 энергия, накопленная в первичной обмотке 

трансформатора 4,  через открытый диод 5 передается люминесцентной лампе 10 и далее 

уменьшается по экспоненциальному закону.  

Наибольшее напряжение на отключенном переключателе пропорционально 

сопротивлению люминесцентной лампа 10 и не зависит от отношения количества витков 

первичной и вторичной обмоток, а напряжение зажигания обеспечивается независимо от 

уровня напряжения горения и сопротивления лампы в рабочем режиме.  

С выхода блока 2 управления импульсы подаются также через формирователь 6 на 

делитель 7 частоты, который имеет коэффициент деления k  для получения выходной частоты 

f7, что обеспечивает время t7 переключения по зависимости t7 = 1/2 f7. Выходные сигналы с 

делителя 7 частоты в виде меандра подаются на ключи 8 и 9 аналоговые, имеющие 

характеристики  

                                   U5 при U7  = 0                                      

                                           U8 =                                             

                                                       U4  при U7  = 1,  

                     

                                                       U4 при U7  = 0   

                                            U9 = 

                                                        U5  при U7  = 1. 

 

При U7 = 0 до верхнего вывода люминесцентной лампы 10 прикладывается постоянное 

напряжение положительной полярности от трансформатора 4 через диод 5 на время 

7 71/ 2t f , а далее противоположной отрицательной полярности на такое же время при U7 = 

1. Время t7  может устанавливаться в интервале от нескольких минут до нескольких часов в 

зависимости от мощности люминесцентной лампы  10.  

Влияние явления катафореза в предложенном устройстве  на световую отдачу 

люминесцентной лампы 10 снижается путем  изменения направления тока. Как известно, 

люминесценция - это излучение, избыточное над тепловым, продолжительность которого 

равна или больше 10
-10 
с [5].  
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Использование предлагаемого устройства уменьшает изменения свойств люминофора, 

которые снижают яркость излучения, изменения его спектрального состава, что позволяет 

повысить также полезный срок службы лампы - среднее время работы до момента изменения 

одного из ее параметров до значения выше предельного, установленного стандартом, 

позволяет не допустить быстрого старения лампы - ухудшения светотехнических показателей 

в процессе ее эксплуатации, обеспечить высокий уровень осветительного и зрительного 

комфорта. При этом практически отсутствуют пульсации люминесцентной лампы 10. Для 

сравнения, при включении люминесцентных ламп в сеть переменного тока имеют место 

пульсации двойной частоты, а коэффициент пульсации всех типов люминесцентных ламп 

составляет 24%, кроме ламп ЛДЦ - 41% [6]. Для количественной оценки глубины пульсации 

используется понятие коэффициента пульсации Кпі , который определяется выражением 

max min
. 100%

2
п і

cер

Ф Ф
K

Ф


 

 

 

где  Фmax, Фmin, Фсер - величины светового потока, соответственно, максимальная, минимальная 

и средняя.  

Как известно,  увеличение коэффициента пульсации светового потока с 5 до 55% 

приводит к снижению функции зрения на 24 - 28%.  Коэффициент пульсации при освещении 

помещений газоразрядными лампами, питающимися переменным током частотой 50 Гц, не 

должен превышать 10% для I и II разрядов работ, 15% - для III разряда, 20% - для IV - VII 

разрядов. Допускается превышение коэффициента пульсации до 30% в помещениях VI и VIII 

разрядов работ при отсутствии в них условий для возникновения стробоскопического эффекта 

[7].  

Применение дополнительных элементов 6 - 9 в составе устройства электронного 

балласта позволяет повысить надежность, регламентировать уровень напряжения источника 1 

питания, простоту и удобство эксплуатации, высокие экономические показатели при высоком 

коэффициенте полезного действия, а также повысить световую отдачу.  
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УДК 681.52                     

                      Управление загрузкой дробильного агрегата 

Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Попова Е.А., Петрученко А.О.   

 Процессы выемки и погрузки горных пород, а также измельчения и выпуска готовой 

продукции являются основными технологическими процессами на карьерах и дробильно-

сортировальных заводах, поэтому автоматизация питателей, дробилок, которые являются 

основными средствами механизации этого труда, являет собой важно задание. 

  Применение средств автоматического контроля и учета производительности питателей 

позволяет значительно улучшить организацию производственного процесса, увеличить 

коэффициент использования оборудования, повысить производительность труда на 15-30%. 

Кроме этого, эти элементы являются необходимыми составляющими системы оперативного 

управления работой карьера [1-2]. 

   Недостатком устройств [3,4] являются недостаточные функциональные возможности, 

связанные с отсутствием контроля загрузки конвейера,  выгружающего дробильную 

установку. На рис. 1 представлена структурная схема управления загрузкой дробильного 

агрегата [5]. 

Устройство регулирования  загрузки дробильного агрегата, рис. 1  состоит из щековой 

дробилки 1, которая приводится в действие с помощью электродвигателя 2, активная 

мощность, потребляемая им из сети, измеряется с помощью датчика 3 активной мощности, 

выход которого соединен со вторыми входами блока 4 селекции и блока 5 памяти, а также с 

первым входом блока 6 измерений времени, второй вход  которого соединен с выходом 

датчика 7 положения щеки, а также с первыми входами блока 4 селекции и блока 5 памяти.  

Его выход соединен с входом  блока 8 сложения, второй вход  которого соединен с выходом  

блока 4 селекции, а выход со вторым входом блока 9 деления, выход  которого через 

последовательно соединенные интегратор 10, ключ 11 аналоговый, блок 12 управления 

подключен к электродвигателю 13 питателя 14. Конвейер 15 отгрузочный обеспечен датчиком 

16 производительности, выход которого  соединен с входом порогового элемента 17, второй 

вход которого соединен с источником E1 постоянного входного воздействия. Второй вход 

интегратора 10 соединен с датчиком 18 габарита, к   сети питания подключен блок 19 питания. 

Датчик 7 положения щеки формирует выходной сигнал в ее крайних робочих 

положениях – в начале и в конце цикла измельчения. 

Ключ 11 аналоговый предназначен для коммутации, передачи сигналов произвольной 

формы при условии подачи управляющего сигнала и может быть выполнен на базе 

электронных ключей интегрального выполнения. 
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    Рис. 1. Структурная схема управления загрузкой дробильного агрегата 

 

 Блок 12 управления обеспечивает изменение частоты вращения вала электродвигателя 

13 в зависимости от значения входного сигнала и может быть выполнен  с  использованием 

преобразователя частоты. 

Датчик 16 производительности обеспечивает измерение загрузки за единицу времени 

конвейера 15 отгрузочного, который отводит измельченную массу от дробилки 1,  и может 

быть выполнен с использованием ультразвуковых или других преобразователей. 

Датчик 18 габарита обеспечивает формирование выходного дискретного сигнала при 

появлении в зоне измельчения кусков материала увеличенных размеров и устанавливается в зоне 

загрузки дробилки. Настройки датчика зависят от габаритов и производительности самой 
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дробилки. В материалах заявки цепи для установки порога срабатывания датчика 18 габарита не 

приведены. Он может быть выполнен на ультразвуковых, радиоволновых и других 

преобразователях. 

Блок питания 19 обеспечивает необходимые значения напряжения для блоков и 

элементов устройства и может быть выполнен с использованием стандартных узлов. 

Питание двигателя 2 дробилки и блока 12 управления  может осуществляться от 

трехфазной сети переменного тока. На рис. 1 условно показаны подключения от сети  питания в 

одну линию. 

        Приняты обозначения Un
i
 - напряжение на і-м выходе n-го блока. 

        Работает устройство  следующим образом. Перед запуском дробильного агрегата 

сначала запускается отгрузочный конвеєр 15 щековой дробилки. На рис. 1 электродвигатель 

конвейера 15 отгрузочного не приведен. Дальше  подается напряжение питания через датчик 3 

активной мощности на электродвигатель 2 дробилки 1, она начинает работать, частота 

вращения вала электродвигателя 2 не регулируется. После этого подается напряжение питания 

на блок 12 управления и дальше на электродвигатель 13 питателя 14. 

При номинальной загрузке конвейера 15 отгрузочного номинальный выходный сигнал 

датчика 16 производительности не превышает значения напряжения источника E1 постоянного 

входного воздействия и на выходе порогового элемента 17 будет логическая единица, в 

соответствии с его характеристикой 

                                        1, при U16 ≤ E1, 

                            U17 = 

                                        0, при U16 > E1. 

При этом ключ 11 аналоговый будет замкнут, что обеспечивает передачу сигналов от 

интегратора 10 на блок управления 12. При работе питателя 14 загружается дробилка 1 и в 

зависимости от размеров кусков материала для измельчения изменяется сигнал  на выходе 

датчика 3 активной мощности   и запоминаются его значения в блоке 5 памяти  в начале 

и в конце рабочего хода щеки по сигналам датчика 7 положения щеки.   

В течение рабочего хода щеки в блоке 4 селекции определяется максимальное значение 

сигнала мощности за рабочий ход щеки, а в блоке 6 измерений времени - время Δt нарастания 

мощности в цикле дробления. По сигналу датчика 7 по окончании рабочего хода щеки в блоке 

8 сложения из максимального сигнала мощности за цикл вычитается значение сигнала 

мощности в начале рабочего хода щеки, затем разница сигналов ΔP подается в блок 9 деления, 

где выполняется деление значения прироста сигнала мощности ΔP за цикл на время роста 

мощности в цикле. Значение частного от деления из выхода блока 9 поступает на интегратор 

10 с памятью, выходной сигнал которого является интегралом входного сигнала и подается на 

блок управления 12, что приводит к изменению частоты вращения вала электродвигателя 13 

питателя 14.  

При  значительных по размерам кусках материала на входе в дробилку появляется 

сигнал на выходе датчика 18 габарита и на время дробления больших кусков горной массы он 

подается на интегратор 10 с памятью, который блокируется по входному сигналу и его 

выходной сигнал уменьшается, что приводит к уменьшению скорости питателя 13 и загрузки 

дробилки 1. 

При очень малых размерах кусков материала, они также могут частично просыпаться 

через выходное отверстие дробилки, при этом значение сигнала мощности на выходе датчика 

3 активной мощности уменьшается, но загрузка конвейера 15 отгрузочного значительно 

увеличивается и выходной сигнал датчика 16 производительности может превышать значение 

напряжения источника E1 постоянного входного воздействия и при этом на выходе порогового 

элемента 17 вместо логической единицы, в соответствии с его характеристикой, появится 
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логический нуль, который приводит  к размыканию ключа 11 аналогового и к отключению 

сигнала управления на входе блока 12 управления. 

  Далее  плавно уменьшается частота оборотов вращения  вала электродвигателя 13 и 

это приводит к уменьшению скорости питателя 14 или к его остановке на время прохождения 

малых размеров кусков материала через дробилку 1. Элементы для настройки датчика 18 

габарита в материалах заявки не показаны. 

 Отключение дробильного агрегата выполняется в такой последовательности: 

снимается напряжение питания с входа блока 12 управления, при этом электродвигатель 13 и 

питатель 14 останавливаются, снимается напряжение питания с электродвигателя 2 и 

дробилка останавливается, дальше может быть отключен  конвейер 15 отгрузочный. 

Разрушение куска горной породы неправильной формы является сложным процессом, 

поскольку при сжатии возникает несколько точек столкновения с плитами дробилки, через 

которые передается разрушающее действие на куски, поэтому  усреднение сигнала, 

пропорционального прочности на постоянном временном интервале обеспечивает точное 

регулирование скорости питателя 14. Имеется тесная корреляционная связь между 

прочностью материала и производной по времени изменения мощности, потребляемой 

двигателем дробилки. 

   Особенностью процесса дробления в щековых дробильных агрегатах, есть изменение 

формы огибающей сигнала мощности,  наличие холостого хода в циклах дробления, в течение 

которых разрушение материала не происходит, а также то, что большие моменты инерции 

системы не позволяют валу  электродвигателя 2 дробилки в каждом цикле дробления набирать 

за время холостого хода щеки прежнюю скорость предыдущего цикла и, соответственно, 

значения мощности не успевает снизиться к мощности в начале цикла. Форма огибающего 

сигнала активной мощности имеет вид пилообразной кривой с "всплесками" во время 

дробления крупногабаритных кусков породы и спадами между ними при кусках небольших 

размеров, что обусловлено непостоянством размеров материала. В таких условиях 

усредненное значение ΔP/Δt больше зависит от размеров, чем от прочности материала. Если 

же весь материал по размерам однороден, то усредненное значение ΔP/Δt зависит только от 

прочности материала.   

     Учитывая, что колебание прочностных свойств материала, который привозится из 

одного  карьера, обычно находятся в пределах 10%, то данное устройство позволяет увеличить 

производительность дробильного агрегата при управлении по частному от деления ΔP/Δt  до 

5%. 

Применение введенных элементов: ключа 11 аналогового, датчика 16 

производительности,  порогового элемента 17,  блока 19 питания,  а также источника 

постоянного входного воздействия Е1 позволяет избежать увеличение потерь энергии в 

дробильном агрегате,  повышения нагрева обмоток,  нарушений  теплового режима 

электродвигателя 2,  повысить эффективность и надежность  его функционирования. Это 

также позволяет избежать технологических перегрузок, повысить КПД  и производительность 

дробильного агрегата в целом. 

    Для использования устройства в широком диапазоне загрузок конвейера 15 отгрузочного, 

обеспечение высокой его избирательности настройки   в зависимости от условий 

технологического процесса,  используется источник постоянного  входного воздействия Е1. 
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УДК 681.52               

Защита конвейерной ленты от возгорания 

Дубовик В.Г., Лебедев Л.Н., Шевчук А.П., Гавалешко С.С.   

         За  последнее десятилетие существенно изменился подход к методам диагностики 

оборудования конвейеров и оценки его состояния. Наряду с традиционными методами 

диагностики нашли применение современные высокоэффективные способы контроля, 

обеспечивающие выявление дефектов оборудования на ранней стадии их развития. 

    Недостатком известных устройств контроля проскальзывания и скорости типа УКПС, а 

также контроля скорости типа РДКС-01 является отсутствие возможности контроля значение 

скорости ленты конвейера при изменении заданной частоты вращения его приводного 

барабана для разных значений производительности. Аппаратура контроля температуры 

приводных барабанов АКТЛ обеспечивает контроль температуры обечайки не футерованного 

приводного барабана ленточного конвейера с целью защиты ленты от загорания при 

пробуксовке. Контроль осуществляется как в процессе вращения, так и при неподвижном 

состоянии барабана [1]. 

      Недостатком известного устройства [2] является низкое быстродействие контроля 

температуры приводного барабана, которое зависит от состояния диэлектрика в виде 

воздушного зазора, для которого характерна низкая теплопроводность, также низкая точность 

порогового контроля температуры из-за влияния условий окружающей среды, низкая 

надежность устройства в результате небольшого зазора между лентой и датчиком, который от 

вибрации может нарушиться в результате изменения натяжения порожнякового участка ленты 

конвейера, а также невозможно изменять порог срабатывания устройства. 

  Устройство [3] имеет низкое быстродействие контроля температуры приводного 

барабана, низкая точность порогового контроля температуры из-за явления гистерезиса при 

циклах размагничивания барабана, низкая надежность устройства в результате небольшого 

зазора между барабаном и датчиком, который от вибрации может нарушиться, а также 

невозможно изменять порог срабатывания устройства. 

  На рис. 1 представлена структурная схема устройства защиты ленты конвейера от 

возгорания [4]. 

Устройство защиты ленты конвейера 1 от возгорания, рис.1, состоит из 

последовательно соединенных датчика температуры 2, усилителя - преобразователя 3, 

порогового элемента 4, блока задержки 5, ключевого элемента 6 и реле 7 управление 

конвейером, контакты которого соединены со схемой управления конвейером и общим 

выводом устройства, второй вход порогового элемента 4 соединен с источником Е1 

постоянного входного воздействия, второй вход ключевого элемента 6 соединен с источником 

питания. 

Датчик 2 температуры обеспечивает дистанционное измерение температуры ленты 

конвейера и может быть выполнен с использованием пирометрического элемента. Для этого 

можно использовать датчики фирмы Banner Engineerihg, которые имеют линейную 

характеристику в диапазоне температур от 0°С до 300°С, а также фирмы Murata - типа IRS-

A200ST01 или серии IRA-E420. Они имеют также высокую устойчивость к электромагнитным 

помехам, высокую чувствительность в инфракрасном диапазоне, низкую чувствительность к 

белому свету, минимальные размеры и толщину, высокую устойчивость к вибрации. 

Например, датчики температуры серии IRA-E7 имеют следующие характеристики: 

чувствительность 4,3 мВ, угол обзора 45°, напряжение питания от 2 до 15 В, размеры 

фоточувствительного элемента 2 х 1 мм, диапазон рабочих температур от -40°С до +70°С, 

габаритные размеры 9,2 × 9,2 × 4,7 мм [5]. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства защиты конвейерной ленты от возгорания 

 Усилитель-преобразователь 3 обеспечивает усиление сигнала датчика температуры 2, а 

также преобразование сигнала температуры в пропорциональный сигнал напряжения всего 

диапазона ее измерения. 

  Пороговый элемент 4 обеспечивает формирование выходного низкого логического 

уровня при условии превышения значения входного сигнала уровня напряжения источника Е1 

постоянного входного действия. 

 Блок задержки 5 обеспечивает формирование выходного сигнала после изменения 

входного, с задержкой до десяти секунд, для недопущения случайного срабатывания 

устройства от помех и может быть выполнен на интегральном регуляторе с использованием 

операционного усилителя. 

  Ключевой элемент 6 обеспечивает замыкание входной цепи с выходной при подаче на 

его управляющий вход высокого логического уровня с выхода блока задержки 5. К входной 

цепи подключен источник U1 питания, который обеспечивает подачу напряжения для 

включение реле 7 управления конвейером при замыкании ключевого элемента 6. 

  Реле 7 управление конвейером обеспечивает отключение электропривода конвейера 1 

после переключении выхода порогового элемента 4 в нулевой уровень при перегреве ленты 

конвейера, а также гальваническую развязку между входной цепью от ключевого элемента 6 и 

выходной цепью, которая соединяется со схемой управления конвейером. 

В основе измерения температуры данного устройства используется пирометрический 

датчик, который преобразует тепловое излучение в виде электромагнитных волн различной 

длины в электрическое напряжение. 

Блок питания и элементы для его подключения на рис. 1 не показаны. 

Принятые обозначения Un
i
 - амплитуда сигнала на i-м выходе n-го блока. 

Работает устройство следующим образом. В исходном состоянии после подачи питания 

на устройство,  при отсутствии перегрева ленты конвейера, выходной сигнал датчика 2 

2 3 4 5

67
U1

1

В схему 

управления конвейером

E1



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

384 

 

температуры через усилитель-преобразователь 3 подается на пороговый элемент 4 с 

характеристикой 

                                                      0 при U3 > E1 

                                         U4 = 

                                                      1 при U3 < E1, 

и его выходной сигнал представляет логическую единицу. Сигнал на выходе блока 5 задержки 

также равен логической единице и при этом ключевой элемент 6 замыкается, так как имеет с 

характеристику 

                                                     0 при U5 = 0 

                                         U6 = 

                                                     U1 при U5 = 1, 

что обеспечивает включение реле 7 управление конвейером, а в схему управления подается 

уровень логического нуля, который позволяет запуск конвейера. После запуска конвейера 

выходные сигналы усилителя-преобразователя 3, порогового элемента 4, блока 5 задержки, 

ключевого элемента 6 и реле 7 управление конвейером не изменяются. При повышении 

температуры ленты конвейера 1 на приводном барабане выше допустимого значения,  которое 

задается с помощью источника Е1 постоянного входного воздействия, сигнал на выходе 

порогового элемента 4 становится равным логическому нулю. Выходной сигнал блока 5 

задержки через время задержки - до десяти секунд - также переходит на уровень логического 

нуля, что приводит к размыканию ключевого элемента 6 и реле 7 управление конвейером. 

Уровень сигнала логического нуля в схеме управления конвейером отключается, и выходной 

импеданс точки подключения контакта реле 7 управление конвейером становится высоким. 

Конвейер 1 останавливается и лента конвейера 1 начинает охлаждаться. По аварийному 

сигналу можно успеть принять меры по предотвращению возгорания ленты, которое 

происходит при температуре +450 … +500°С [6-7]. 

Уровень напряжения источника Е1 постоянного входного воздействия устанавливается 

при наладке устройства. При этом учитывается спектральный состав и интенсивность 

излучения ленты в инфракрасной части спектра, которые зависят от температуры и 

излучательной ее способности. Тепловое излучение ленты конвейера 1 имеет собственный 

коэффициент излучения, который может изменяться в зависимости от угла наклона ее 

поверхности относительно пассивного инфракрасного датчика 2 температуры. 

Пирометрический элемент датчика 2 измеряет среднюю температуру поверхности, 

находящейся в области чувствительности. Область чувствительности примерно можно 

представить в виде конуса, вершина которого находится в точке входа датчика, а основа 

располагается на поверхности ленты. Отношение высоты L конуса к его диаметру D 

определяет оптическое разрешение   пирометра и является одной из основных его 

характеристик:   = L / D. 

Односпектральний пирометрический элемент принимает широкую спектральную 

полосу, которая содержит значительную часть полной мощности теплового излучения, 

представляет собой пирометр полного излучения или радиационный пирометр. Этот 

пирометрический элемент имеет зависимость интегральной мощности P излучения во всем 

диапазоне длин волн от температуры, согласно закону Стефана - Больцмана по выражению [8-

9]. 

                                           P = Seσ • T4, 

где S - площадь поверхности; e - уровень черного, для всех веществ e <1, для 

абсолютно черного тела e = 1; T - температура в 
о
К;  

                                        σ = π2 k4 / 60 c2 h3,   

где k - постоянная Больцмана; с - скорость света; h - постоянная Планка. 
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Распределение энергии по спектру излучения описывается формулой Планка, согласно 

которой в спектре есть единственный максимум, положение которого определяется законом 

Вина [10]. 

При уменьшении температуры ленты после перегрева до значения, которое  ниже 

задания от источника Е1 постоянного входного воздействия, работа устройства переходит в 

нормальный режим, при котором реле 7 управления конвейером находится в замкнутом 

состоянии, аналогично рассмотренному выше. Рабочий режим конвейера 1 может быть 

восстановлен после его запуска. 

Применение дополнительно в составе устройства  порогового элемента 4, блока 

задержки 5, ключевого элемента 6, источники Е1 постоянного входного воздействия, а также 

пирометрического элемента для датчика 2 температуры, который преобразует тепловое 

излучение в виде электромагнитных волн различной длины в электрическое напряжение,  

позволяет дистанционно контролировать непосредственно температуру ленты конвейера при 

работе и своевременно его отключать при перегреве ленты. Позволяет также надежно 

распознавать нагрев ленты конвейера путем контроля ее температуры при использовании 

датчика температуры с инфракрасным пирометрическим элементом. Можно изменять порог 

срабатывания устройства,  имеет простую конструкцию и повышенную надежность при 

эксплуатации, а также низкие затраты на его обслуживание. 

Устройство обеспечивает дистанционное бесконтактное измерение температуры 

конвейерной ленты, которая находится на расстоянии нескольких метров от датчика. При 

работе устройства используется источник Е1 постоянного входного действия, который 

позволяет просто производить настройки на конкретное значение температуры для 

аварийного отключения конвейера. 
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   УДК 681.52                                                                                     

АВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА   

                                         Дубовик В. Г.,  Лебедєв Л.М., Шелест І. В. 

         Корисна модель відноситься до електротехніки і може бути  використана для захисту  

асинхронного електродвигуна при виникненні аварійних ситуацій: обрив фаз, затягнутий пуск, 

технологічне перевантаження, порушення симетрії фаз. 

          Відомо пристрій для захисту асинхронного електродвигуна від перевантажень і обриву 

фази, що містить блок живлення, блок датчиків струму з датчиками, сполученими по схемі 

"зірка", нульова точка якої сполучена з "загальним" провідником пристрою, блок контролю 

часу пуску і струму, послідовно сполучені блок контролю наявності напруги і порядку 

чергування фаз, блок незалежної витримки часу,  ключовий елемент в ланцюзі живлення 

котушки пускача електродвигуна, а також містить три елементи І-НЕ, три джерела постійної 

вхідної дії і три порогові елементи, перші входи яких сполучені з першим джерелом постійної 

вхідної дії, другі входи - з відповідними трьома виходами блоку датчиків струму і трьома 

входами блоку контролю часу пуску і струму, четвертий і п'ятий  входи  якого сполучені, 

відповідно з другим і третім джерелами постійної вхідної дії, а вихід сполучений з другими 

входами першого, другого і третього елементів І-НЕ, перші входи яких сполучені з виходами 

порогових елементів відповідно, а вихід кожного з елементів І-НЕ сполучений відповідно з 

першим, другим і третім входом блоку контролю наявності напруги і порядку чергування 

фаз [1]. 

Недоліком пристрою є недостатні функціональні можливості, пов'язані з відсутністю 

формування залежної витримки часу на відключення  при виникненні аварійних ситуацій. 

       Найбільш  близьким до запропонованого пристрою є пристрій захисту асинхронного 

електродвигуна, що містить блок датчиків струму з датчиками, первинні обмотки яких 

включені у фази електродвигуна, а вторинні сполучені між собою послідовно, один з виводів 

блоку датчиків струму сполучений з шиною ЗАГАЛЬНИЙ пристрою, блок живлення, блок 

контролю фазового зміщення, блок незалежної витримки часу, ключовий елемент в ланцюзі 

живлення котушки пускача електродвигуна, перше джерело постійної вхідної дії, послідовно 

сполучені пороговий елемент і елемент АБО, а також містить два джерела постійної 

вхідної дії, послідовно сполучені блок виділення сигналу фази з найбільшим струмом і блок 

теплової моделі фази електродвигуна, другий вхід якого сполучений з другим джерелом 

постійної вхідної дії, а вихід - з першим входом порогового елементу, другий вхід якого 

сполучений з першим джерелом постійної вхідної дії, другий вхід елементу АБО сполучений з 

виходом блоку контролю фазового зміщення, перший вхід якого сполучений з виходом блоку 

датчиків струму і входом блоку виділення сигналу фази з найбільшим струмом, а другий вхід з 

третім джерелом постійної вхідної дії, вхід блоку незалежної витримки часу сполучений з 

виходом елементу АБО, а вихід - з входом ключового елементу, блок живлення включений між 

виводами ключового елементу і котушки пускача. Блок контролю фазового зміщення містить 

послідовно сполучені формувач, генератор одиночних імпульсів, інтегратор і пороговий 

елемент, до другого входу якого підключено третє джерело постійної вхідної дії, входом блоку 

є вхід формувача, а виходом - вихід порогового пристрою [2]. 

Недоліком пристрою є недостатні функціональні можливості, пов'язані з відсутністю 

формування залежної витримки часу на відключення  при виникненні аварійних ситуацій. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення відомого пристрою 

захисту, шляхом введення додаткових елементів, що забезпечує підвищення ефективності 

захисту за рахунок формування залежної витримки часу на відключення при виникненні 

аварійних ситуацій, що дозволяє не допустити випадкових відключень, додаткового 

нагрівання електродвигуна і допомогає збільшити строк його служби. 
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 На рис. 1 представлена структурна схема  пристрою захисту асинхронного  

електродвигуна. 

Пристрій  захисту асинхронного  електродвигуна 1 (рис. 1)  складається з блоку 2 

датчиків  струму   з датчиками, сполученими послідовно, один з виводів блоку 2 датчиків 

струму сполучений з шиною ЗАГАЛЬНИЙ пристрою,  а другий - з блоком  3 контролю фазового 

зміщення,  другий вхід якого сполучено з  джерелом Е1  постійної вхідної дії, а вихід 

сполучено з другим входом блоку 4 залежної витримки часу, перший вхід якого через ключ 

аналоговий 5 та блок таймера пуску 6 сполучено з виводом блоку 2 датчиків струму, який 

також сполучений з другим входом ключа аналогового 5, другий вхід блоку таймера пуску 6 

сполучено з третім джерелом Е3 постійної вхідної дії,  а друге джерело Е2  постійної вхідної 

дії сполучено з третім входом блоку 4 залежної витримки часу, вихід якого сполучено з 

другим входом ключового елемента 7, вихід якого сполучено з котушкою 8 пускача 

електродвигуна 1, а вхід з блоком живлення 9  та ланцюгом живлення. 

Магнітопроводи датчиків блоку 2 виконані з магнітомягкого матеріалу з високим 

значенням початкової магнітної проникності і малим значенням величини коерцитивної сили 

при низькому значенні напруженості поля і мають кільцевидну форму.   

Блок 3 контролю фазового зміщення може бути виконаний з послідовно сполучених 

формувача імпульсів 10, генератора одиночних імпульсів 11, інтегратора 12, порогового 

елемента 13, другий вхід якого є другим входом блоку 3, а вихід є виходом блоку 3. Формувач  

імпульсів 10 забезпечує прямокутні  імпульси однієї полярності і може бути виконаний з 

використанням елемента для порівняння сигналів – компаратора. Налагодження рівня його 

спрацювання відповідає значенню струму холостого ходу двигуна мінімальної потужності. 

Генератор одиночних імпульсів 11 призначений для формування імпульсів заданої 

тривалості. 

Блок 4 залежної витримки часу забезпечує формування вихідного сигналу з 

затримкою, залежно від значення сигналу блоку 2 датчиків  струму. 

Ключ аналоговий 5 призначений для комутації, передачі сигналів довільної форми при 

подачі сигналу, що управляє, і може бути виконаний на базі електронних ключів інтегрального 

виконання. 

Блок таймера пуску 6 призначений для відліку часу пуску, пропорційного сигналу Е3 

та формуванні вихідного високого логічного рівня після його закінчення. 
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Рис. 1. Структурна схема пристрою захисту асинхронного електродвигуна 

 

        Прийняті позначення Uni - напруга на i-му виході n-го блоку. 

        Працює пристрій  наступним чином.  

  Після подачі напруги в ланцюги живлення електродвигуна натискається кнопка ПУСК і 

також подається  через розмикаючий контакт кнопки СТОП на блок живлення 9 та через ключовий 

елемент 7 на котушку 8 електромагнітного пускача електродвигуна 1. Силові контакти пускача 

підключають статор асинхронного двигуна 1 до мережі,  замикаючий блок-контакт пускача 

ставить кнопку ПУСК на блокування. Робочий режим пускача забезпечується при одиничному 

вихідному логічному рівні блоку 4 та замкнутому розмикаючому його блок-контакті. По статору 

починає протікати струм. Сигнали блоку 2 датчиків струму  імпульсні за формою поступають на 

блок  3 контролю фазового зміщення, на його виході при цьому рівень логічного нуля, а також 

на блок таймера пуску 6, який запускається і починається відлік часу пуску, по закінченні 

якого вихідний сигнал U6 = 1. У початковий момент пуску электродвигуна 1 його струм 

перевищує номінальний в 5...7 разів. Під час розгону струм в статорі зменшується до 

струму статичного навантаження. Час, протягом якого струм двигуна зменшується від 

пускового значення до номінального, складає час пуску. Оскільки значення пускового 

струму перевищує порогове, то протягом часу пуску U6 = 0. Після закінчення часу пуску U6 = 1, 

що забезпечує замикання ключа аналогового 5 і сигнали з блоку 2 датчиків струму  починають 
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поступати на блок 4 залежної витримки часу, вихідний його сигнал в нормальному режимі U4 

= 1. 

  У блоці 3 контролю фазового зміщення вхідні сигнали поступають на формувач 

імпульсів 10, з виходу якого знімаються прямокутні імпульси. Генератор 11 одиночних 

імпульсів формує вузькі імпульси з постійною тривалістю для забезпечення обнулення 

інтегратора 12,  який  інтегрує напругу, значення якої встановлюється пропорційно 

номінальному фазовому зміщенню між фазами живлення електродвигуна 1 при відладці 

пристрою. Напруга U6 пилкоподібної форми поступає на пороговий елемент 13, де 

порівнюється з напругою уставки джерела Е3  постійної вхідної дії. Пороговий елемент 13 

має характеристику 

1 при U12 ≥ Е3 

                                                U13 = 

0 при U12 < Е3 

 

Фазова тривалість періоду імпульсів складає одну третину періоду живлячої напруги, 

і зростає при аварійних режимах: обриві однієї з фаз електродвигуна 1, глибокій 

несиметрії напруги живлення, двофазному і однофазном коротких замиканнях.  

Як відомо, несиметрія напруги характеризується наявністю в трифазній електричній мережі 

напруги зворотньої або нульової послідовностей, значно менших по значенню відповідних 

складових напруги прямої, тобто основної послідовності. Як критерій оцінки несиметрії згідно 

ГОСТ 13109-97 введено два показники: коефіцієнт несиметрії напруги зворотньої послідовності 

К2U і коефіцієнт несиметрії напруги нульової послідовності К0U. Для систем електроспоживання 

цим ГОСТом встановлені для обох  показників допустимі норми в 2% і гранично допустимі норми 

в 4%. Це жорсткі вимоги до якості електричної енергії, при цьому термін служби повністю 

завантаженого асинхронного електродвигуна, що працює при несиметрії напруги в 4% для 

електричних мережах з номінальною напругою 0,38 кВ, скорочується в 2 рази.  

Оскільки, при несиметричному режимі в порівнянні з симетричним у асинхронних 

електродвигунів опір зворотньої послідовності  приблизно в 5-8 разів менше опору прямої 

послідовності, тому навіть невелика несиметрія живлячої напруги викликає значні струми 

зворотньої послідовності, що веде до додаткового нагріву статора і ротора. Все це у результаті 

приводить до прискореного старіння ізоляції і зменшення фактичної потужності двигуна.   

Таким чином, кількісний облік впливу ступеня несиметрії, тривалість несиметричного 

режиму, дозволяє понизити втрати електричної енергії,  старіння і знос із-за перегріву ізоляції 

електродвигуна 1, представляють  завдання, що вирішується  при використанні пристрою захисту. 

Несиметрія трифазної системи напруги виникає в результаті накладення на систему прямої 

послідовності напруги системи зворотньої послідовності, що приводить до змін абсолютних 

значень фазних і міжфазних напруг. Несиметрія струмів може бути значнішою, ніж несиметрія 

напруги, і зумовлює істотні додаткові втрати. Поява несиметрії напруги  завжди спричиняє за 

собою зменшення складової напруги прямої послідовності.    

          Настройка порогового елементу 13  на спрацьовування при фазовій тривалості порядка 

120...140 електричних градусів забезпечує гарантоване відключення електродвигуна при 

всіх перерахованих вище аварійних режимах. Чим ближче значення уставки до 120 

електричних градусів, що відповідає номінальному режиму, тим вища чутливість 

пристрою захисту до несиметрії струмів.  Для установки порогу використовується 

джерело постійної вхідної дії Е1. При перевищенні вихідної напруги інтегратора 12 значення 

уставки Ез пороговий елемент 13 спрацьовує і на другий вхід блоку 4 залежної витримки часу 

поступає сигнал високого рівня, на виході якого з витримкою часу встановлюється рівень 

логічного нуля U4 = 0, що подається на ключовий елемент 7, який розмикає ланцюг живлення 
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котушки 8 пускача, пускач відключається, а блок-контакт розмикає блокування кнопки ПУСК, 

електродвигун 1 від мережі також відключається. Пристрій  знову готовий до чергового 

включення електродвигуна.  

При нормальному робочому режимі на виході блоку 3 сигнал рівний логічному нулю 

U3 =0, а на виході блоку 4 залежної витримки часу U4 =1.  При зниженні  струму в одній з 

фаз  до нуля на виході  блоку 3 сигнал стає рівним логічній одиниці U3 =1, він передається 

на блок 4 залежної витримки часу, який видає сигнал U4=0 зі  витримкою часу,  

перемикається ключовий елемент 7 та знімається  живлення котушки 8 пускача. При 

цьому  силові контакти і замикаючий блок-контакт пускача розмикається, напруга з 

електродвигуна 1 знімається і блок 9 живлення схеми пристрою буде також 

знеструмлений. 

 В відповідності до  стандарту ГОСТ  27918-88 для релейних елементів зі спадаючою 

характеристикою час відключення t, який формується блоком 4 залежної  витримки часу визначається з 

виразу 

 

                                                                         

                                                                                       

 

I
i
 – поточне  значення струму електродвигуна 1, яке пропорційне сигналу на виході блоку 5; 

Im -  значення максимального допустимого струму, яке задається від джерела постійної 

вхідної дії  Е2. 

Для управління  електродвигуном використовується  спадаюча характеристика типу С, для якої 

К=80, а  =2, тоді час t відключення електродвигуна 1 при залежній витримці   обчислюється блоком 4 

по виразу 

 

                                                                                (1)    

 

Блок 4 залежної витримки часу може бути виконаний з суматора, обчислювача, таймера, 

схеми управління і має характеристику 

     

    1 при  U3 =0 і U5 ≤ E2, (нормальний режим) ; 

 U4 =  0 з затримкою по (1) при  U3 =0 та U5 > E2,  (перевантаження, затягнутий пуск); 

    0 з затримкою t≤5 сек U3 =1  та U2 ≤ E2, (обрив, порушення симетрії фаз). 

По алгоритму функціонування блоку 4 видно, що при значенні сигналу U3 ≤ E2 на його 

виході через проміжок часу, що не перевищує 5 сек  встановлюється U4=0, що приводить до 

відключення електродвигуна 1. При часу пуску електродвигуна 1, який не перевищує значення, 

пропорційного Е3  сигнали з виходу блоку 2 через ключ аналоговий 5 не поступають на блок 4.  

 Датчики блоку 2 датчиків струму працюють в зоні після насичення магнітопроводів. 

Діапазон вимірювання струмів такими датчиками ширший, ніж в стандартних трансформаторах 

струму, що дозволяє застосувати один типорозмір датчика для двигунів середньої потужності. 

Особливістю таких датчиків є імпульсний характер вихідного сигналу, пропорційного по величині 

амплітуді струму. Тривалість таких сигналів складає порядка 0,1 періоду мережі.  Високе 

значення початкової магнітної проникності матеріалу сердечників дозволяє отримати необхідну 

амплітуду на виході датчиків блоку 2 при числі витків вторинної обмотки не більше п'ятдесяти для 

забезпечення роботи пристрою в широкому діапазоні потужностей електродвигунів  - від 1 до 

120 кВт. Вихідний сигнал блоку 2 пропорційний струму навантаження, формується на початку 

кожного періоду амплітуди струму, що дозволяє без додаткових перетворень подавати сигнали 

датчиків на інші елементи пристрою. Це дозволяє забезпечити універсальність і високу 

1
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експлуатаційну надійність пристрою.  Датчики одягаються на ізольовану частину струмоведучих 

живлячих провідників електродвигуна і тому не знаходяться під напругою живлячої мережі. Такі 

датчики мають масу та габарити на порядок нижчі, ніж при використанні стандартних 

трансформаторів струму. Це забезпечує простоту монтажу і обслуговування. Пристрій 

знаходиться включеним тільки під час роботи електродвигуна. 

         Пристрій дозволяє  контролювати як наявність напруги в фазах, так і фазове зміщення, а 

також амплітуду струму навантаження електродвигуна. Для синхронізації моменту включення 

пристрою з початком пуску електродвигуна котушка 8 пускача і блок 9 живлення включені 

паралельно, а на блок 4 залежної витримки часу  подається напруга джерела Е2 постійної 

вхідної дії, яка визначає час витримки, завдяки цьому виключена необхідність в широкому 

діапазоні різновидностей пристрою. 

Пристрій є безпечним, так як на нього не подається лінійна напруга і воно знаходиться 

включеним тільки по час роботи електродвигуна. 

           Застосування введенного блоку 4 залежної витримки часу, ключа аналогового 5, блоку 

таймера пуску 6 до складу пристрою захисту дозволяє уникнути збільшення втрат енергії,  

підвищення нагріву обмоток,  порушень  теплового режиму електродвигуна 1 при виникненні 

аварійного порушення несиметрії напруги,  підвищити ефективність і надійність  його 

функціонування, а також забезпечує відключення при інших аварійних ситуаціях: обрив фаз, 

затягнутий пуск. Це також дозволяє уникнути технологічних перевантажень, зниження ККД  і 

продуктивності робочих механізмів. 

  Для використання пристрою в широкому діапазоні потужностей електродвигуна, 

забезпечення високої вибірковості настройки використовуються джерела постійного  вхідної 

дії, що дозволяють просто проводити настроювання на конкретну потужність електродвигуна 

по значеннях допустимого значення зміщення фаз за допомогою джерела Е1, максимального 

струму - Е2 і допустимого  часу розгону - ЕЗ  залежно від умов технологічного процесу. 

       Використані джерела: 

      1. Патент України №7650. Дубовик В.Г., Агліулін В.Ф., Калінчик В.П. Пристрій захисту 
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26.12.95. 

2. Патент України №12456. Дубовик В.Г., Лебедєв Л.М. Пристрій захисту асинхронного 
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УДК 681.52                                                                                     

Спосіб керування технологічним процесом 

Дубовик В.Г, Лебедев Л.М.,  Пилипчук А.О. 

 Спосіб відноситься до електротехніки і може знайти застосування для автоматичного 

керування технологічним процесом, наприклад, продуктивністю процесу подрібнення в 

залежності від фізико-механічних властивостей перероблюваного матеріалу. 

Відомий спосіб керування технологічним процесом, що включає вимірювання 

інформаційного сигналу і використання його складових для керування регульованою змінною 

технологічного процесу [1]. Низький рівень якості керування регульованою змінною 

технологічного процесу пов’язаний з використанням двовимірних інформаційних часових 

рядів сигналів технологічної інформації, які містять обмежений об’єм корисної інформації.  

Найбільш близьким до того, що пропонується є спосіб керування технологічним 

процесом, що містить формування тривимірних часових рядів сигналу технологічної 

інформації, використання значень з їх перетину для вибору рівня регульованої змінної 

технологічного процесу [2]. Низький рівень якості керування регульованою змінною 

технологічного процесу пов’язаний з використанням тривимірних часових рядів 

характеристичних ознак сигналу технологічної інформації, які містять обмежений об’єм 

корисної інформації.  

Технічною задачею, покладеною в основу винаходу, є підвищення рівня якості 

керування технологічним процесом шляхом подачі на входи нейронної мережі значень з n - 

перетинів тривимірних часових рядів характеристичних ознак сигналу технологічної 

інформації та їх похідних за ортогональними осями і діагоналями інформаційних полів. 

Для реалізації технічної задачі спосіб керування технологічним процесом, що містить 

формування тривимірних часових рядів сигналу технологічної інформації, використання 

значень з їх перетину для вибору рівня регульованої змінної технологічного процесу, 

відрізняється тим, що формують інформаційні поля характеристичних ознак сигналу 

технологічної інформації та їх похідних, на входи штучної нейронної мережі подають 

значення з n - перетинів  тривимірних часових рядів характеристичних ознак сигналу 

технологічної інформації та їх похідних за ортогональними осями і діагоналями, рівень 

регульованої змінної технологічного процесу вибирають за допомогою вихідного сигналу 

штучної нейронної мережі. 

Причино-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак та результатом який 

досягається полягає в наступному. Відоме використання в системах керування 

технологічними процесами тривимірних часових рядів характеристичних ознак 

інформативного сигналу технологічного процесу. В якості такого сигналу використовують 

струм, потужність, шум, вібрацію, наприклад, агрегату первинного подрібнення. 

Характеристичними ознаками часового ряду інформативного сигналу є середнє, дисперсія, 

середнє квадратичне і таке інше. Декілька перетинів одного тривимірного часового ряду 

дозволяє отримати дані з різним часом усереднення або еквівалентування контрольованої 

величини. Використання наряду з даними з «великим» часом усереднення даних з меншим 

часом усереднення дозволяє підвищити швидкодію системи керування. Віддаленим аналогом 

такого рішення є багатоконтурні системи підлеглого і комбінованого керування в теорії 

електропривода, де в системах авторегулювання використовують контури з різними 

постійними часу. Подальше підвищення рівня якості керування можливо за рахунок 

використання додаткової інформації похідних за ортогональними осями і діагоналями 

інформаційних полів характеристичних ознак сигналу технологічної інформації. Новим є 

використання n – перетинів тривимірних часових рядів декількох характеристичних ознак 

сигналу технологічної інформації і їх похідних за ортогональними осями і діагоналями для 
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навчальної і керуючої послідовностей штучної нейронної мережі. Таким чином, усі наведені в 

формулі винаходу ознаки суттєві, а їх сукупність достатня для одержання технічного 

результату. 

Реалізують спосіб таким чином. Вибирають інформативний сигнал і характеристичні 

ознаки часового ряду сигналу технологічної інформації, потрібні для керування регульованим 

параметром технологічного процесу. Характеристичною ознакою може бути середнє значення 

часового ряду, дисперсія, потужність сигналу, еквівалентне значення і таке інше. З даних, 

отриманих за допомогою датчика технологічної інформації, формують інформаційні точки 

часових рядів. Під інформаційними точками розуміють усереднені або еквівалентні значення 

даних, отриманих від датчика технологічної інформації. Період усереднювання (розмір 

інформаційних точок) або еквівалентування вибирають рівним або кратним періоду 

дискретизації сигналу датчика технологічної інформації.  

За допомогою інформаційних точок формують тривимірні часові ряди 

характеристичної ознаки часового ряду. Тривимірні часові ряди складають з часткових сум 

часового ряду характеристичної ознаки поділених на кількість складових цих часткових сум. 

Формують тривимірні часові ряди таким чином. При надходженні знов виміряної 

інформаційної точки всі значення в елементах підготовчого часового ряду зсовують на крок 

вперед, останнє значення видаляють. Знов виміряне значення ставлять на перше місце і 

підсумовують до всіх інших елементів підготовчого ряду. Усі значення з елементів 

підготовчого ряду переписують в паралельний ряд і ділять на кількість складових їх часткових 

сум. Такий часовий ряд набуває властивостей часового ряду з тривимірною інформацією. 

Кожний елемент такого ряду є ковзним середнім з часом усереднення або еквівалентування 

кратним часу усереднення інформаційної точки. Траєкторія руху кожного елементу такого 

ряду, на відміну від двовимірного, несе додаткову інформацію, що дає можливість створити 

інформаційне поле. При формуванні інформаційного поля вибирають кількість стовбців і 

строк. Стовбці – це тривимірні часові ряди, які характеризують динаміку зміни самого 

часового ряду, а строки - це двовимірні часові ряди, які характеризують динаміку зміни точок 

ряду з певним часом усереднення. Діагональні часові ряди характеризують динаміку зміни як 

точок, так і самого ряду. При надходженні кожного знов виміряного значення інформаційної 

точки тривимірні ряди (стовпці) зсовують паралельно підготовчому ряду, при цьому останній 

стовпець видаляється. Таким чином формується інформаційне поле характеристичної ознаки. 

За допомогою кінцевих різниць формують інформаційні поля похідних за діагоналями і 

ортогональними осями інформаційних полів характеристичних ознак. На входи нейронної 

мережі  подають n – сигналів з кожного ряду характеристичної ознаки і з кожного ряду 

похідних. За допомогою даних з декількох перетинів  тривимірних часових рядів проводять 

навчання нейронної мережі. Вихідним сигналом управляючої послідовності нейронної мережі 

є сигнал пропорційний рівню регульованої змінної технологічного процесу.  
Завдяки навчальної і управляючої послідовності нейронної мережі система керування 

стає універсальною і незалежною від типів обладнання і схеми технологічного процесу. 
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РУЙНУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ГІРСЬКИХ ПОРІД 

 

В класичних теоріях руйнування Гілмана-Обреймофа, Рейгеля та інших не 

враховуються міжмолекулярні сили зв’язків. Цей недолік усувається впровадженням у 

технологію руйнування гірських порід молекулярно-хвильової теорії, що враховує 

функціональні змінні і постійні фемтоструктур та їх взаємодію із зовнішнім середовищем. 

При цьому більш точно підбирається обладнання для руйнування масивів. Це сприяє 

зниженню енергоємності процесів руйнування гірських порід. 

В классических теориях разрушения Гилмана-Обреймофа, Рейгеля и других не 

учитываются междумолекулярные силы связей. Этот недостаток устраняется внедрением 

в технологию разрушения горных пород молекулярно-волновой теории, которая учитывает 

функциональные переменные и постоянные фемтоструктур и их взаимодействие с внешней 

средой. При этом более точно подбирается оборудование для разрушения массивов. Это 

способствует снижению энергоемкости процессов разрушения горных пород. 

In classic theories of failures by Gilman-Obreimoff, Reagal and others, intermolecular bonds’ 

forces are not taken into account. This shortcoming is removed by implementation of molecular-wave 

theory in technology of rock failure. It takes into consideration functional variables and constants of 

femtostructures and their interaction with the environment. At that, the most appropriate equipment 

for rock failure is chosen. It subserves the decrease of power consumption of rock failure processes 

 

Вступ. Однією із характеристик продуктів руйнування є поверхнева енергія. Ця енергія 

виникає за рахунок некомпенсованості кристалічних структур, розташованих на поверхні 

продуктів руйнування. При розрахунку потужності бурових установок, не враховується 

енергія руйнування молекулярних зв’язків кристалічних решіток гірських порід. Тому 

збільшуються енергетичні втрати і зменшується життєвий цикл робочого обладнання. Для 

зниження енергоємності процесу руйнування породних масивів доцільно враховувати 

енергію, необхідну для розірвання міжмолекулярних зв’язків кристалічних решіток. 

Враховуючи вищевикладене, зниження енергоємності процесу на молекулярному рівні є 

актуальною задачею, що підтверджено в п.3 Державної цільової економічної програми 

енергоефективності на 2010 – 2015 роки, що затверджена постановою Кабінета Міністрів 

України від 1 березня 2010 року № 243 [1]. 

Мета роботи – встановлення залежностей граничної міцності гірських порід від 

швидкості руйнуючої маси гідроударних пристроїв та від поверхневої енергії молекули 

гірської породи.  

Матеріал і результати досліджень. В процесі руйнування гірських порід енергія 

витрачається на подолання сил тертя, пружних та пластичних деформацій [2]. Аналізуючи 

закони Кірпічова – Кіка [3], Реттингера [4], Г. Ф. Бонда [5], при руйнуванні гірських порід 

встановлено необхідність врахування молекулярних характеристик порід, а саме відстань між 

молекулами, діаметри молекул, масу молекул. При сучасному рівні знань, потенційна енергія 

кристалічної решітки визначається через зміщення атомів з положення рівноваги, сили 

взаємодії між атомами та енергію вільних електронів. При цьому з’являється можливість 

переходу від класичних теорій Гілмана-Обрейменофа до молекулярно-хвильової теорії 

руйнування гірських порід. Основою математичних моделей руйнування зв’язків між 
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молекулами є теорії H. H. Kausch [8], Рейгеля [9], I. Narisava [10] та інших. Вони визначають 

взаємодію молекул гірських порід, як сукупність сил пластичності та пружності і 

представляють сталість фізико-механічних констант середовища, що руйнується [6]. Тобто 

недоліком цих теорій є емпіричні фізико-механічні константи середовища, що руйнується та 

постійність процесів руйнування. Розглянута математична модель відрізняється від відомих 

урахуванням непостійності процесів і розглядає середовище, як модель із функціональними 

змінними. 

Границя міцності гірських порід розриву [6]: 

 

σр=2∙ m∙V
2
/(π∙d 

2
m)/δ                                                            (1) 

 

де σр – границя міцності гірських порід, МПа; 

    m – маса молекули породи, кг; 

    V – швидкість взаємодії на породу руйнуючим інструментом, м/с; 

    dm – діаметр молекули, м; 

    δ – відстань між сусідніми молекулами, м. 

 

Розрахунок наведених залежностей енергетичних характеристик руйнування масивів 

проведено на прикладі галітів. Для реалізації математичних моделей прийнято масу молекули 

6,65∙10
-27

 кг, діаметр молекули 3∙10
-13

 м, [7]. Без зміни точності, відстань між сусідніми 

молекулами прийнято рівною значенню діаметра молекули. Швидкості зовнішньої дії на 

породний масив обрані згідно з паспортними даними серійної техніки для руйнування 

породного масиву [6]: 

 ГПМ – 120 Бородянського екскаваторного заводу, АО «Борэкс» м. Бородянка, Україна,   

V = 6…7 м/с; 

  ГПМ – 300 – АО «Атек» м. Київ, Україна, V = 7…8 м/с; 

 СП – 72 – Воронезький екскаваторний завод м. Вороніж, Росія, V = 7…10 м/с. 

Розрив молекулярних зв’язків породного масиву при використанні вказаної техніки, 

досягається при зовнішньому навантаженні гідроімпульсними ударними органами. 

Для моделювання умов руйнування, максимально наближених до реальних, враховано 

дефектність порід. Швидкість взаємодії руйнуючого інструменту із породою має випадковий 

характер, що реалізовано при кількісному розрахунку у встановлених межах за Гаусівським 

шумовим уточненням. При моделюванні, змінні та постійні руйнування переведені у 

символьний і машинний вигляд, таблиця 1. 

 

Таблиця 1                                  – Символьний вигляд змінних та постійних руйнування  

Назва параметру 

та одиниця виміру 

Символьний 

Вигляд 

Машинний 

вигляд 
Значення Джерело 

1 2 3 4 5 

Границя міцності гірських по, Па σр Sr  визначається- 

Відстань між сусідніми молекулами, 

м 
δ S 3∙10

-13
 [6] 

Маса молекули породи, кг m m 6,65∙10
-27

 [7] 

Швидкість взаємодії на породу 

руйнуючим інструментом, м/с 
V Vi  [6] 

Діаметр молекули, м dm dm 3∙10
-13

 [7] 

Реалізація вказаних залежностей наведена на рисунках 1 - 4. 
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Рисунок 1 – Залежність поверхневої енергії молекули галітів від швидкості бойка ГПМ-120 

 

Згідно з графіком на рис.1, середня поверхнева енергія молекул галітів при руйнуванні 

породи ГПМ-120 коливається в межах 2 – 4 Дж. Піки, що виходять за вказані межі – не суттєві 

і присутні через похибки обладнання. Їх кількість не перевищує 5 % від повного обсягу 

показів. Від’ємні значення швидкості відповідають зміні напрямку руху руйнуючого 

інструменту. Піки, що не досягають зазначених меж мають місце через наявність дефектності 

у кристалічній структурі. 

 
Рисунок 2 – Залежність поверхневої енергії молекули галітів від швидкості швидкості бойка 

ГПМ-300 

На рис. 2, аналогічно рис. 1, виведено середню поверхневу енергію молекул галітів при 

руйнуванні породи ГПМ-300, що коливається в межах 2 – 5 Дж. Підвищення рівня енергії 

викликано використанням потужнішого руйнуючого інструменту.  
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Рисунок 3 – Залежність поверхневої енергії молекули галітів від швидкості бойка СП -72 

 

На рис. 3 виведено середню поверхневу енергію молекул галітів при руйнуванні 

породи СП-72, що коливається в межах 2 – 7 Дж. На відміну від ГПМ-120 і ГПМ-300 (рис. 1, 

рис. 2 відповідно), поверхнева енергія при руйнуванні СП -72 має чіткішу симетрію. При 

цьому значення поверхневої енергії більші. Через це можна зробити висновок, що із 

збільшенням швидкості бойка руйнуючого інструменту, поверхнева енергія збільшується. Це 

призводить до передачі надлишкової енергії вглиб кристалічної структури і збільшення 

дефектності. В результаті, збільшується кількість мікротріщин, що знижує енергоємність 

руйнування. На рис. 4 за допомогою комп’ютерних оболонок визначено границю міцності 

галітів, в залежності від її поверхневої енергії. 

 

 
Рисунок 4 – Залежність границі міцності галітів від поверхневої енергії 

 

Згідно з рис. 4, при збільшенні поверхневої енергії галітів, її міцність підвищується, що 

пояснюється утворенням ядра ущільнення. Із досягненням граничного значення, розриваються 

молекулярні зв’язки. Це призводить до руйнування породи. Граничним значенням 
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відповідають піки на графіку. Величина граничної міцності залежить від тангенсу кута 

наповнення енергією фемтоструктур. При використанні обладнання ГПМ-120, ГПМ-300, СП -

72, із швидкістю 3…10 м/с, границя міцності коливатиметься в межах 1го – 2го класу міцності 

за шкалою Протодьяконова. Тобто середня різниця із табличним значенням, вказаним у 

енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза і І. А. Ефрона (2й клас) не перевищує одного 

класу міцності і знаходиться в межах 140 - 220 МПа. Нижчі значення присутні на графіку 

через похибку обладнання. 

Враховуючи кристалічну структуру породних масивів, знижуються енергоємність 

процесу руйнування та фізичного зношування за рахунок більш точного підбору обладнання.  

 

Висновки 

1. Встановлено, що середня поверхнева енергія молекул галітів при руйнуванні 

породи ГПМ-120 коливається в межах 2 – 4 Дж. Піки, що мають місце на графіку – не суттєві і 

присутні через неточність обладнання. Їх кількість не перевищує 5 % від повного обсягу 

показів. При руйнуванні  породи установкою ГПМ-300 - коливається в межах 2 – 5 Дж. При 

руйнуванні породи установкою СП -72 -  в межах 2 – 7 Дж. 

2. Виявлено, що при використанні для руйнування галітів обладнання ГПМ-120, 

ГПМ-300, СП -72, із швидкістю 3…10 м/с, границя міцності коливатиметься в межах 1 - 2 

класу міцності за шкалою Протодьяконова. Тобто середня різниця із табличним значенням, 

вказаним у енциклопедичному словнику Ф. А. Брокгауза і І. А. Ефрона (2й клас) не перевищує 

одного класу міцності і знаходиться в межах 140 - 220 МПа. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК 

ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Запропоновано напрямки підвищення рівня енергоефективності для вентиляційних 

установок. Проведено аналіз компенсаторів реактивної потужності. Наведено імтаційну 

модель чотирирівневого коректора коефіцієнта потужності та показано результати 

імітаційного моделювання. 

Ключові слова: реактивна потужність, коректор коефіцієнта потужності, потужність 

спотворень, активний фільтр. 

 

Zakladnyi A., Zakladnyi O. – Pr. Doctors, Ilchuk O.- master. 

INCREASING LEVEL OF  ENERGY EFFICIENCY OF THE VENTILATING   

IN THE INSTALLATIONS  OBJECTS OF CIVIL USES 

Directions for increase level  energy efficiency of ventilation systems. It was organize 

collection of analytical data of the reactive power compensators. An imitation model of four-power 

corrector of factor was public in the article and was show the results of the simulation. 

Key words: reactive power, power corrector of factor , power distortion, the active filter. 

 

Вступ. Однією з найважливіших проблем підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції на світовому ринку є зниження енергетичної складової в структурі її 

собівартості. Вартість електроенергії, що споживається електромеханічною системою (ЕМС) 

протягом життєвого циклу (терміну експлуатації), значно перевищує вартість обладнання і 

витрати на обслуговування. Експлуатація ЕМС з низькими енергетичними характеристиками 

призводить до збільшення фінансових витрат, зумовлених зростанням електроспоживання 

[1,2,3]. 

Проблема підвищення рівня енергоефективності набуває особливої актуальності 

внаслідок безперервного зростання кількості потужних несиметричних, нелінійних 

споживачів електроенергії, що істотно погіршують показники якості електроенергії.  

Під час роботи електрообладнання на живильних шинах мережі змінного струму 

виникають стрибки реактивної потужності, що споживається, спотворення з коефіцієнтом 

несинусоїдальності до 10 - 20%, а також за несиметричного навантаження, виникає несиметрія 

струмів фаз. Ці явища негативно позначаються не лише на споживачах, підключених до даної 

мережі живлення, але й на силовому розподільчому устаткуванні[4]. 

Мета роботи. Підвищення рівня енергоефективності вентиляційних установок об’єктів 

цивільного призначення. 

Матеріали і результати дослідження. Означено напрямки підвищення рівня 

енергоефективності вентиляційних установок: 

економія електроенергії вентиляторними установками за рахунок підвищення 

ефективності виконання технологічного процесу; 

вибір  раціональних режимів роботи й експлуатації електропривода; 

вибір раціонального типу електропривода вентиляційної установки і перехід  від 

нерегульованого електропривода до регульованого; 

поліпшення якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки 

регульованого електропривода. 

На рис. 1 показані напрямки підвищення рівня енергоефективності вентиляційних 

установок. 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

400 

 

 
 

Рисунок 1 - Напрямки підвищення рівня енергоефективності  вентиляційних установок 
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Виявлено, що найбільший рівень енергоефективності досягається за рахунок: 

вибору раціонального типу електропривода вентиляційної установки і переходу  

від нерегульованого електропривода до регульованого  

поліпшення якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки 

регульованого електропривода. 

Удосконалювання технологічних процесів безпосередньо пов’язано із застосуванням 

регульованого електропривода. Це сприяє вирішенню завдань  забезпечення оптимальних 

режимів роботи механізмів,  зростання продуктивності праці, підвищення ефективності  

використання  енергії, надійності й строку служби устаткування. 

В енергозберігаючих  двигунах за рахунок збільшення маси активних матеріалів (заліза і 

міді) підвищено номінальні значення ККД і cos . Енергозберігаючі двигуни дають ефект за 

постійного навантаження. Доцільність застосування енергозберігаючих двигунів повинна 

оцінюватися з урахуванням додаткових витрат, оскільки  невелике (до 5%) підвищення  

номінальних ККД і cos  досягається за рахунок збільшення маси заліза на 30-35%, міді на 20-

25%, алюмінію на 10-15% і в цілому двигуна на 25-30% відносно звичайних машин. 

Залежності ККД і cos φ від номінальної  потужності для звичайних і енергозберігаючих 

двигунів  наведено на рис. 2 

 
Рисунок  2 - Залежності ККД і cos φ від номінальної  потужності для звичайних і 

енергозберігаючих двигунів 

Регульований електропривод з перетворювачем частоти являє собою нелінійне 

навантаження для мережі живлення змінного струму і є джерелом реактивної потужності, а 

також генерує в мережу гармоніки кратні частоті мережі і несучій частоті широтно-імпульсної 

модуляції (ШІМ) інвертора. 

Зниження коефіцієнта потужності електропривода збільшує реактивну потужність в  

електропостачальній системі (ЕПС), що призводить до додаткових втрат напруги й енергії в 

ній і вимагає збільшення пропускної спроможності її елементів.Підвищення рівня 

електромагнітних перешкод у мережі призводить до збою в роботі інших електронних систем, 

які працюють у безпосередній близькості від перетворювача частоти та мають спільні з ним 

шини змінного струму[1]. 

На даний час застосовуються такі методи забезпечення якості електроенергії: 

зниження рівня вищих гармонік засобами мережі живлення; 

застосування багатофункціональних пристроїв;  

використання спеціальних способів керування і схемних рішень вентильних 

перетворювачів регульованого електропривода; 

використання традиційних засобів компенсації реактивної потужності (КРП) 

(синхронні двигуни і компенсатори, а також батареї конденсаторів). 

На рис. 3 показана класифікаційна схема компенсаторів реактивної потужності. 
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 Рисунок 3 – Класифікаційна схема компенсаторів реактивної потужності 
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Для компенсації реактивної складової потужності пропонується використовувати 

чотирирівневий компенсатор реактивної потужності та потужності спотворень (рис. 4). 

Використання багаторівневої топології на базі каскадної  побудови силового інвертора 

вигідніше в порівнянні з іншими типами через економічне використання ключових і 

пасивних елементів, поліпшену форму вихідної напруги інвертора, а також ідентичність їх 

побудови – однофазних мостових інверторів, що спрощує не лише конструкцію, а й 

математичний аналіз даного типу компенсатора.[5,6] 

 
 

Рисунок 4 - Чотирирівневий компенсатор реактивної потужності та потужності спотворень 

 

 

На рис. 5 наведено структурну схему перерозподілу потужностей  
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Рисунок 5 - Структурна схема перерозподілу потужностей 

 

Математичний аналіз досліджуваної схеми проводився в синхронній системі dq-

координат, орієнтованій за вектором напруги мережі живлення. Було отримано опис 

компенсатора для усередненої (1),(2), і малосигнальної (3),(4) математичних моделей: 
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де f,i,e,v – відповідно відхилення параметрів скважності ШІМ, струму ККП, напруги на 

конденсаторах і мережі від точок спокою F, I, E і V відповідно. 

Використовуючи математичний опис каскадного багаторівневого коректора 

коефіцієнта потужності(ККП) можна знайти передавальні характеристики основних 

параметрів пристрою. Провести аналіз стійкості функціонування системи управління та 

розрахувати параметри регулювальних ланок можна або за передавальними функціями (5) - 

(7). За відомим станом ККП і навантаження (струми і напруги) визначається необхідна 

вихідна напруга ККП для формування компенсованого струму[7]. 
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де N-число інверторів у фазі; E - напруга на конденсаторах; R і L - активний опір та 

індуктивність фазного реактора; ω - кутова частота мережі; С - ємність конденсатора; km - 

коефіцієнт заповнення ШІМ. 

За отриманими передавальними функціями системи управління досліджено стійкість і 

працездатність компенсатора. Для більш детального і докладного вивчення алгоритмів 

роботи, способів компенсації, часових та інтегральних характеристик розроблено 

математичну й імітаційну моделі багаторівневого інвертора в середовищі Matlab / Simulink. 

Імітаційна модель чотирирівневого коректора коефіцієнта потужності показана на 

рис.6. 
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Рисунок 6 - Імітаційна модель чотирирівневого коректора коефіцієнта потужності 

 

Силова частина моделі ККП складається з дев'яти однофазних мостових інверторів, 

по три в кожній фазі (Sa1-Sa3, Sb1-Sb3, Sc1-Sc3). Структурна схема системи управління 

коректор коефіцієнта потужності – блок регулятора (Control) і блок ШІМ(Faza), наведено на 

рис.7 і рис. 8 відповідно. 

Блок розрахунку Control включає в себе  перетворення Парка (пряме і зворотнє) і 

синхронізацію з мережею за допомогою  фазове автопідстроювання частоти(ФАПЧ). ФАПЧ 

необхідне для синхронізації dq-координат з мережею. Вихідними даними блоку є синусна і 

косинусна функції, які однозначно визначають кут положення вектора трифазної напруги. 

 

 
 

Рисунок 7 - Структурна схема системи управління 
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Рисунок 8 - Функціональна схема блоку ШІМ 

 

Часові залежності струму, що споживається навантаженням, струму ККП, а також 

струму мережі живлення, отримані в результаті імітаційного моделювання в програмному 

комплексі MATLAB Simulink, наведено на рис. 9.  

 
 

Рисунок 9 -  Результати імітаційного моделювання: а – струм навантаження і струм ККП 

фази А; б – фазні струми мережі 

 

Дослідження, проведені на імітаційній моделі, показали практично нульовий фазовий 

зсув між струмом і напругою мережі живлення,  значне  підвищення  коефіцієнта  

потужності  

cos φ і зниження коефіцієнта спотворень kі (з 40% до 7% при   = 45) у спектрі струму мережі 

живлення в повному діапазоні зміни кута управління випрямлячем, а також стійку роботу 

ККП в усталених і динамічних режимах. Використання ККП для потужності меншої 10% від 

номіналу небажане через зростання рівня вищих гармонік у вихідному струмі компенсації, і, 

як результат, - струмів мережі. 
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На імітаційній моделі було проведено дослідження роботи ККП у повному діапазоні 

регулювання кута управління керованого випрямляча. На рис. 10 представлено графічні 

залежності вищих гармонічних складових струму мережі без використання і з 

використанням ККП. Для порівняння на графіках наведено теоретично отримані залежності 

[7]. 

 

 
  а)      б) 

 
 в)      г) 

Рисунок 10- Залежності вищих гармонік струму мережі від кута управління: а-п'ята 

гармоніка; б-сьома гармоніка; в-одинадцята гармоніка; 

г-тринадцята гармоніка 

 

Результати моделювання показали, що при використанні ККП зсув основної 

гармоніки в струмі мережі практично дорівнює нулю(рис. 11, а). Зменшення кута зсуву і 

рівня вищих гармонік призводить до збільшення коефіцієнта потужності(рис.11, б) і 

поліпшення електромагнітної сумісності. 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

408 

 
 а)         б) 

Рисунок 11– Залежності косинуса кута зсуву φ1 першої гармоніки струму мережі (а) і 

коефіцієнта потужності від кута керування (б) 

 

Висновки 
1.  Означено напрямки підвищення рівня енергоефективності для вентиляційних 

установок: 

економія електроенергії вентиляторними установками за рахунок підвищення 

ефективності виконання технологічного процесу; 

вибір  раціональних режимів роботи й експлуатації електропривода; 

вибір раціонального типу електропривода для вентиляційної установки і перехід  

від нерегульованого електропривода до регульованого; 

поліпшення якості електроенергії засобами силової перетворювальної техніки 

регульованого електропривода. 

2. Дослідження, на імітаційній моделі, показали практично нульовий фазовий зсув між 

струмом і напругою мережі живлення,  значне  підвищення  коефіцієнта  потужності cos φ  і 

зниження коефіцієнта спотворень kі (з 40% до 7% при   = 45
0
) у спектрі струму мережі 

живлення в повному діапазоні зміни кута управління випрямлячем, а також стійку роботу 

ККП в усталених і динамічних режимах. Використання ККП для потужності меншої 10% від 

номіналу небажане через зростання рівня вищих гармонік у вихідному струмі, і, як 

результат, - струмів мережі. 

3. Результати порівняльного аналізу вищих гармонік, косинусу кута зсуву, коефіцієнта 

потужності, активної і реактивної потужностей на моделі без використання компенсатора і з 

використанням компенсатора підтверджують дані теоретичного розрахунку. Використання 

компенсатора підвищує косинус кута зсуву практично до 1, знижує вміст вищих гармонік у 

мережі приблизно в 10 разів, в результаті підвищується рівень енергоефективності. 
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MAGNETICALLY ULTRASONIC LIQUID CLEANING SYSTEM 
 

O.M. Terentiev, A.V. Vorfolomeiev, National Technical University of Ukraine ‘Kyiv 

Polytechnic Institute”, Kyiv,  

 

Abstract 

Physical and chemical feasibility for application of Ultrasonic magnetically-adsorption system 

for water treatment was given. The results of industrial introduction of the system for water 

treatment and possible areas of its application were shown. 

 

Аннотация 

Апробирована физическая и химическая возможность применения ультразвуковой 

магнитно- адсорбционной системы для обработки воды. Представлены результаты 

промышленной апробации системы для водной обработки и возможных областей ее 

применения. 

 

Анотація 

Апробована фізична й хімічна можливість застосування ультразвукової магнитно- 

адсорбційної системи для обробки води. Представлені результати промислової апробації 

системи для обробки води й можливих областей її застосування. 

 

The Essence and the status of the problem. According to the State Program on the Water 

Management Development approved by the Law of Ukraine № 2988-III on January 17, 2002 for 

the period of 2002-2011 needs for industrial production in water resources in comparing with 1990 

were reduced on 41 %, represented in 1999 49,3 km
3
. They are satisfied with the collection of water 

from superficial sources on 14 %, underground - on 3 %, the seas - about 2 % and at the expense of 

circulating and repeatedly-consecutive water supply - approximately on 82 %. About 99 % of 

reusable water capacities are concentrated in industry.  

The analysis of last researches and publications. High-molecular substances and 

electrolytes dissociate in liquid on ions, they are badly removed with the conventional methods of 

treatment. More effective for reduction of impurities concentration are physical methods, such as 

electromagnetic, acoustic, gravitational and etc. [1, 2] 

Magnetic treatment of the water has a number of advantages in comparing with the other 

physical method: it influences all groups of impurities; affects such as chemical, as physical 

processes in the liquid; leads to the release of internal  energy as a result of electromagnetic bonds 

between molecules of a liquid and impurities destruction, makes the water active.  

The aim of the research. To establish laws of movement of the ions impurities in the water 

under the influence of the constant magnetic field considering impact of the flux on particles. To 

conduct modelling researches of a liquid treatment influencing it with constant Axial-symmetric  

traverse and longitudinal  magnetic field. 

Materials and methods. Magnetically ultrasonic liquid cleaning system (MUS) uses the 

environment internal energy, which is work off the combined effects of flow of mechanical, 

electromagnetic and acoustic energy, and is aimed at the destruction of internal connections 

between the environment and the impurities molecules, Fig 1. 
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Fig. 1. Acoustic energy with developed ultrasonic cavitation is aimed at the destruction of 

internal connections between the environment and the impurities molecules 

To reduce the sizes, to change the structure and to increase the chemical activity of ions of the 

liquid impurities MUS implements the resonance phenomenon due to the physical transformation of 

the external low-frequency impulse and wave oscillations to high-frequency oscillations of internal 

energy sources, which approximate to the natural frequencies of environment molecular linkage. 

External power source of MUS is a generator of acoustic oscillations (GAO), Fig 2, the block 

of alternating magnetic field (BAM) and Magnetic axially symmetrical system (MAXSy).  

Fig. 2 - generator of acoustic oscillations (GAO) 

Ultrasonic liquid processing provides the regime of persistent cavitations. Creation and 

support of self-oscillating regime in environment provides a condition of resonance between the 

external transformable oscillations and oscillations of intermolecular bonds of processable 

environment, Fig.3. This leads to the bonds rupture between molecules of liquid, which is cleaning 

and mechanical impurities. 

The functions of the internal power source are performed by cavitations bubbles, 

electromagnetic fields and spin interaction of impurity ions in the liquid that moves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Creation and support of self-oscillating regime in environment  
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The generator of acoustic oscillations (GAO) provides:  

 destruction of globule of impurities in the working flow;  

 developed ultrasonic cavitations, during which the long molecules of one part enter the 

unite and the other part enter the oscillation peak and destroy (depolarization of 

molecular bond); 

 regime of low-temperature plasma (local pressure is 1,0 GPa, temperature is - 10273 K);  

 decomposition of hydrocarbon components of industrial wastewater to CO2 and H20;  

 decomposition of water into hydrogen and hydroxyl radical;  

 collapse of bubbles and increase of charge per-unit-area; 

 increasing of the chemical activity of molecules. 

Ions of impurities, which pollute the water, are in stabilized state, and are chemically law-

active. They become more active with the help of external energy fluxes, which are as physical 

filters. For it MUS use block of alternating magnetic field (BAM), Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4. The block of alternating magnetic field (BAM) 

The block of alternating magnetic field provides: 

 induction in molecules of the environment oppositely directed magnetic moment, which 

changes the energy of hydrogen bond, and leads to their rupture; 

 emergence of Larmor precession in the environment, Fig. 5, in other words, an additional 

twist of both atom and stable system of charged particles; 

 polarization of electron clouds; 

 synchronization of oscillations of electrons in atoms and molecules; 

 improving of wettability of solid surfaces and processes of dissolution; 

 increasing of surface-active substances adsorption and ion exchange; 

 increase by 90% the speed of aggregation of suspended particles; 

 reduction in (6 ... 12) times of fouling of sulfate calcium; 

 activation of colloid-chemical processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5. Emergence of Larmor precession in the environment 
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Under the influence of Magnetic axially symmetrical system (MAXSy), Fig. 6, the energy of 

the electronic state of an atom linearly decreases due to additional energy, which is provided by 

magnetic field. This leads to ionization of impurity atoms that increases the efficiency of the 

magnetic system. Due to the difference of concentrations of cations and anions in the fluid, there are 

arising electric fields, caused by electric charge of interphase and the total volume charge of ions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Magnetic axially symmetrical system (MAXSy) 

 

Interaction of constant axially symmetrical magnetic field and electric field provides the 

Larmor precession, and affect the path of the charged particle. The particle has damped oscillation 

on the verge of a magnetic field and under the influence of flow strength of the water environment 

has shifted to the field of system output. 

From April 2001 to April 2005 MUS, with performance 1000 m3/day, Fig. 7, had industrial 

studies at the third oil processing field NGVU “Chernigovneftegas”.  

                                                              1                              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Magnetically ultrasonic liquid cleaning system (MUS): 1 - the block of alternating 

magnetic field (BAM); 2 – the generator of acoustic oscillations (GAO) 

 

After two months of setting into operation of MUS layer of dirt on the inner the surfaces of 

pipes has reduced from 40 mm to 1.5 mm, Fig. 8. Moreover, due to reducing of the number of 

crystallization centers was prevented corrosion of pipelines. Results of industrial use of MUS, table 

1 
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                             Before MUS                                  After MUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. –  After two months of setting into operation of MUS   

 

Ttable 1. Results of industrial use of MUS 

Ion concentration, 

mg/dm
3 

Chlorine, 

g/dm
3 

Calcium, 

g/dm
3 

Fe+2/ 

Fe+3, 

mg/dm
3 

Free 

CO2, 

mg/dm
3 

Oil 

products, 

mg/dm
3 

Mech. 

Impuri-

ties 

mg/dm
3 

Suspen-

ded 

impuri-

ties, 

mg/dm
3 

To MUS 251,1 21,53 97,7 431,2 4,0 66,0 156,0 

After MUS 138,3 11,52 94,4 202,4 3,0 47,0 148,0 

 

Last updating MUS is added by the Adsorption Cleaning Filter (ACF), Fig 9 that has allowed 

to reduce Fe
+2

/Fe
+3

, Fig. 10. Post treatment of liquid from the impurity ions is performed by using 

ion exchange, in the adsorption devices. Ion exchange is based on the selective absorption of one or 

more components of liquid media with the help of ionites, which allows cleaning the liquid in 

concrete conditions by selecting a multi-component combination of ionites 

                                             Adsorption Cleaning Filter (ACF), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Post treatment of liquid from the impurity ions is performed by using ion exchange, in 

the adsorption devices 
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Use of the ACF for magnetic solution leads to increasing in reaction rate of exchange in the 

coordination sphere of cations, which react with the exchange cations of zeolite. Such effect 

influences the kinetics of sorption of cations, since the cation movement from water solution 

through eight-membered rings of aluminosilicate tetrahedron is only possible as a result of at least 

partial replacement of water molecules to oxygen ions of aluminosilicates 

One of MUS modifications is the Ultrasonic magnetically-adsorption system for water 

treatment (SWT, fig. 11). SWT consist of: Generator of Acoustic Vibrations (GAV, Fig. 2), 

Magnetic Axial-Symmetric System (MASS, fig. 6), based on the axial-symmetric transversal 

magnetic field, and Adsorption Cleaning Filter (ACF, fig. 9). 

As a result of action of axial-symmetric constant magnetic field of MASS, due to 

additional energy, provided by magnetic field, the energy of electron linearly diminishes. It 

results to ionization of admixtures atoms, that increase efficiency of magnetic system action. 

Due to the difference of cations and anions concentrations, electric fields, caused by the 

electric charge of phase interface and by total ions charge volume, appears in a liquid. 

Cooperation of the constant axial-symmetric magnetic field and electric field provides 

Larmor precession, and influences on the trajectory of charged part motion. A particle 

executes damped vibratory motion on the border of the magnetic field and, as a result of 

water stream force action, displaced to the area of leading out from the system.  

The use of ACF for magnetized solution results to increasing of exchange reaction rate in 

the co-ordinating sphere of cations, which enter into the exchange reaction with cations of 

zeolite. Such effect influences on kinetics of cations sorption, because transferring of cation 

from water solution through the eight membership rings of silica-alumina tetrahedrons is 

possible only in case of even partial substitution of water molecules to the ions of oxygen of 

silica-alumina. 

           After SWT                                                                             Before SWT                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10. Adsorption Cleaning Filter (ACF) has allowed to reduce Fe
+2

/Fe
+3

 iron in water in 

2,8 times (from 1,32 mg/dm
3
 to 0,47mg/dm

3
 ) 

 

Beginning from March 2009, SWT passes industrial introduction on the South-West 

boiler house of SE «Kirovogradteplo» at LTD «UOGA CSTI» (fig. 11). SWT allowed to 

decrease concentration: of iron in water in 2,8 times (from 1,32 mg/dm
3
 to 0,47mg/dm

3
 ); of 

calcium in 1,9 times (from 74,15 mg/dm
3
 to 39,67 mg/dm

3
 ); of magnesium in 1,6 times (from 

27,97 mg/dm
3
 to 17,48 mg/dm

3
 ); muddy of the water lees in 3,1 times (from 2,90 mg/dm

3
 to 

0,93 mg/dm
3
); total water hardness from 6,90 mmole/dm

3
 down to 6,73 mmole/dm

3
 with the 

followings flow characteristics: working pressure - 0,1 MPa, water flow rate – 28 m
3
/hour, a 

water temperature – 288 K (15
0
 C). 

 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

416 

                                                        ACF       MAAS           GAV          

 

 
 

Fig. 11. Ultrasonic magnetically-adsorption system for water treatment 

 

Systems for water treatment MUS and SWT: 

- have a sectional structure, that consist of separate independent blocks for water 

treatments, which can work separately, or in a complete set, strengthening efficiency of each 

other; 

- are ecological, energy-efficient and waste-less. 

Application of water treatment Systems MUS and SWT: 

- water treatment from underground and surface sources in the systems of preparation 

of industrial and drinkable water; 

- protecting of heat-exchange equipment from scum and corrosion (rust), simultaneously 

deleting those scum and corrosion, that appeared before, in the process of equipment 

exploitation; 

- cleaning of wastewater, formation water and sub commodity water, drilling mud and 

circulation fluid in during production and processing of hydrocarbons; 

- allows to increase overhaul and operating period for heat exchanger in 8-10 times, for 

a boiler house equipment - in 1,5-2 times; 

- economy of fuel and energy resources - results to economy of fuel (down to 15-20 %), 

reduces electric power on network pumps (down to 30 %), increases the efficiency of thermal 

networks work. 

 

Conclusions: 

1. Industrial introduction of Magnetically-Ultrasonic System for Water Treatment from 

the ions of admixtures provided the decline of concentration of the following components: 

Calcium – from 21,53 g/dm
3
 to 11,52 g/dm

3
, Iron – from 97,7 mg/dm

3
 to 94,4 mg/dm

3
, 

mechanical admixtures – from 66,0 mg/dm
3
 to 47,0 mg/dm

3
. 

2. Industrial introduction of Ultrasonic magnetically-adsorption system for water 

treatment allowed to decrease concentration: of Iron in water in 2,8 times (from 1,32 mg/dm
3
 

to 0,47 mg/dm
3
); of calcium in 1,9 times (from 74,15 mg/dm

3
 to 39,67 mg/dm

3
 ); of magnesium 
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in 1,6 times (from 27,97 mg/dm
3
 to 17,48 mg/dm

3
 ); muddy of the water lees in 3,1 times (from 

2,90 mg/dm
3
 to 0,93 mg/dm

3
); total water hardness from 6,90 mmole/dm

3
 to 6,73 mmole/dm

3
. 
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Віброімпульсний генератор коливань тиску для підвищення дебіту нафтових 

свердловин 

Анотація. Запропоновані результати дослідження віброімпульсного генератора 

коливань тиску рідини на нафтову свердловину з параметрами, що забезпечують 

ультразвукову кавітацію. Це викликає збільшення проникливості колектора і сприяє 

підвищенню продуктивності нафтової свердловини. 

Аннотация. Предложенные результаты исследования виброимпульсного генератора 

колебаний давления жидкости на нефтяную скважину с параметрами, которые обеспечивают 

ультразвуковую кавитацию. Это вызывает увеличение проницаемости коллектора и 

способствует повышению производительности нефтяной скважины. 

Summary. Results of research vibroimpulsnoho oscillator fluid pressure in an oil well with 

parameters that provide ultrasonic cavitation. This causes increased permeability of the collector 

and improves productivity of oil wells. 

Вступ. Поступове погіршення структури розвіданих запасів, вироблення і виснаження 

приводять до неухильного зменшення видобутку нафти. Тому проблема інтенсифікації  

видобутку нафти стає дуже актуальним завданням. 

Відомі методи видобутку дозволяють вилучити з надр від 25 до 50% вуглеводневої 

сировини. Таким чином, понад 50% вуглеводнів залишаються в землі. Науковою проблемою 

є пошук нових методів та способів збільшення нафтовіддачі пластів. снуючі методи 

відновлення та підвищення фільтраційно-ємнісних характеристикпродуктивних пластів у 

привибійній зоні свердловин (ПЗС) такі як: гідророзрив пласта, дія на продуктивні пласти 

хімічними реагентами, вибухові технології, поряд з високою ефективністю, мають цілий ряд 

суттєвих недоліків. 

Об’єкт дослідження: - процес віброімпульсної дії на нафтоносний пласт з метою 

покращення колекторних властивостей привибійної зони пласта. 

Предмет дослідження: - структура, параметри та характеристики віброімпульсного 

генератора  коливань тиску рідини для підвищення дебіту нафтових свердловин. 

Мета дослідження: - розробка структури, обґрунтування параметрів генератора 

встановлення характеристик та закономірностей раціонального функціонування 

віброімпульсного генератора коливань тиску рідини для підвищення продуктивності 

нафтових свердловин. Проведення відповідних розрахунків і дослідів, що виявлять 

можливість і доцільність вирішення даної проблеми. 

Методи дослідження – моделювання процесу віброімпульсного впливу генератора 

на пласт в межах його домінантних частот, статистичний аналіз даних, аналітичні 

дослідження на ЕОМ, комп'ютерне моделювання за допомогою програм AutoCAD, Borland 

C++,  MathCAD, Solid Works. 

Наукова новизна: 

1. Вперше розроблено структуру та визначені характеристики генератора коливань для 

підвищення дебіту нафтових свердловин. 

2. Встановлені раціональні параметри функціонування генератора. 

3. Встановлені робочі частоти генератора. 

4. Вперше адаптовано розроблений пристрій для створення ультразвукового 

капілярного ефекту в умовах нафтової свердловини. 
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5. Встановлені параметри кавітаційної бульбашки. 

А також: 

1. Встановлені закономірності функціонування розробленого генератора коливань для 

підвищення продуктивності нафтової свердловини. 

2. Розроблено програмне забезпечення мовою Ci аналізу процесу віброімпульсного 

впливу генератора на пластове середовище. 

3. Аналітичними дослідженнями на ЕОМ  вперше досліджено процес 

віброімпульсного впливу генератора на пласт в межах його домінантних частот та 

проведена обробка даних методами математичної статистики. 

Наукова ідея роботи полягає в утворенні складних коливань за рахунок появи 

відбитих хвиль і явищ інтерференції, а також отримання акустичної кавітації від 

ультразвукових коливань, синергічна дія яких сприяє руйнуванню і диспергування твердих 

тіл, викликання і прискорювання хімічних реакції, емульгування рідин, очищення 

привибійної зони пласта від асфальто-смолисто-парафінових відкладень. 

Технічний результат полягає в зменшенні часу обробки привибійної зони 

свердловини при періодичному відкритті радіальних отворів ствола віброімпульсного 

генератора коливань тиску рідини та ультразвукових коливань пакету п’єзокерамічних 

пластин, спрощено демонтаж віброімпульсного генератора коливань тиску рідини, висока 

надійність і простота конструкції не вимагає додаткових витрат або спеціальних технологій, 

підвищує ефективність обробки , за рахунок раціонального розподілу енергії гідроудару. 

Результати досліджень можуть бути використані на об’єктах нафтогазовидобувної 

промисловості. 

Публікації: Лістовщик Л.К, Глушко Ю.А. патент “Віброімпульсний генератор 

коливань”. 

Матеріал і результати дослідження: віброімпульсний генератор коливань тиску 

рідини (рис.1) складається з корпусу 1, який має вигляд стакана з щілинними прорізами на 

утворюючій циліндра. В корпусі вільно обертається золотник 2, який має також щілинні 

отвори на утворюючій. Прорізи в золотнику виконані під деяким кутом до утворюючої, але в 

протилежному напрямі до отворів в стволі. Утворюється турбінний пристрій, в якого 

направляючим апаратом є корпус з косими прорізами, а робочим колесом є золотник з 

направленими під кутом прорізами. 

Золотник встановлюється на підшипникових опорах в верхній частині зажимається 

кільцем, а в нижній - на підшипиках, через муфту 3 кріпиться вал тахогенератора 4, напруга з 

якого живить пакет п’єзокерамічних пластин 5. 

Рідина проходить через отвори в золотнику 2  і попадає в отвори в корпусі 1. Так як ці 

отвори розташовані під кутом, золотник починає обертатися під дією реакції струменю. 

Обертаючись, він періодично перекриває отвори в корпусі, в результаті чого проходить 

гідравлічний удар. 
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1

 
        Рисунок 1-Віброімпульсний генератор коливань тиску рідини 
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Резонансна частота віброімпульсного генератора коливань тиску рідини[1]: 

 

 

2 2 4

22 2

1 1 5 41,9 0,78 10
25107 25,107 ,

2 2 3,14 0,0765,5 10
r

Q Dпр S
f Гц КГц

a Ме





  
       

  
 

 

де Ме – еквівалентна маса, S- площа випромінюючого екрану, Dпр- приведена наближена 

жорсткість,а-діаметр п’єзопластини. 
Отримуємо акустичну кавітацію: 

Статичний тиску у зоні кавітації. 

 
6987 9.81 3000 29 10statP g h Па       

 
 

де  h - глибина свердловини (приймаємо h=3000м),  - щільність води. 

Значення критичного радіуса бульбашки[2]: 

 

   

   

кр 0 0 п 0
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3 2 2
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де 

R0 =15·10
-9 
м– початковий радіус бульбашки, 372,8 10

Н

м
   - поверхневий натяг рідини, 

Рп=149 Па – тиск пароутворення 

Виконані дослідження показують, що ультразвук є ефективним засобом прискорення 

просочення. Це досягається за рахунок ультразвукового капілярного ефекту, прискорення 

дифузії, зменшення в'язкості й поверхневого натягу, а також у результаті зменшення розмірів 

молекул і часток у робочій рідині (оборотна деполімеризація та диспергування). 

 

 

Висновки. 

При використанні віброімпульсного генератора коливань тиску рідини можна: 

підвищити ефективність обробок свердловин за рахунок збільшення амплітуди імпульсів 

гідродинамічного тиску і отримання акустичної кавітації для руйнування і диспергування 

твердих тіл, викликання і прискорювання хімічних реакцій, емульгування рідин, очищення 

привибійної зони пласта від асфальто-смоло-парафінових відкладень. 

Перелік посилань: 

1. Гадиев С.М. Использование вибрации в добыче нефти. - М.: Недра, 1977,  с. 49-51. 

2. Архангельский М.Е., Сергеева К.Я. О роли акустической кавитации в снижении 
вязкости гидравлических жидкостей.- Акустический журнал, 1964, т. 10, вып. 1, с. 

111. 
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ЕЛЕКТРОПРИВОД ЗМІННОГО СТРУМУ ПІД КЕРУВАННЯМ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ  

 

У статті аналізується можливість управління електроприводом змінного струму за 

допомогою нейронної мережі NARMA - L2. В якості базової системи розглядається 

електропривод з векторним управлінням, який на цей час широко застосовується для 

технологічних установок різноманітного призначення. 

 

В статье анализируется возможность управления электроприводом переменного 

тока с помощью нейронной сети NARMA - L2. В качестве базовой системы 

рассматривается электропривод с векторным управлением, который на сегодняшний день 

широко применяется для технологических установок разного назначения. 

 

In this article analyzes the possibility of controlling the AC drive with neural 

network NARMA - L2. The base system is considered with the electric vector control, which is 

now widely used for process plants for different purposes. 

 

 Перехід на електропривод змінного струму для технологічних установок на 

промислових підприємствах – це неминуча закономірність, яка обумовлена технологічним 

прогресом в області силової електроніки і мікропроцесорної техніки. Характерною 

тенденцією автоматизованого електроприводу є все більш широке застосування асинхронних 

двигунів(АД). 

 Повна керованість електроприводу змінного струму забезпечується, якщо 

забезпечується  управління електромагнітним моментом двигуна [1]. У разі використання АД 

необхідно незалежно управляти координатами векторів, які входять в вибране рівняння 

електромагнітного моменту. Вибір рівняння для побудови системи управління відіграє 

велику роль тому, що багато величин, особливо в короткозамкнених АД, не можуть бути 

виміряні. Загальний принцип побудови системи управління АД полягає в тому, що 

використовується система координат, постійно орієнтована в напрямку якого-небудь 

вектора, який визначає електромагнітний момент. Тоді проекція цього вектора на іншу вісь 

координат і відповідний їй додаток у виразі для електромагнітного моменту будуть 

дорівнювати нулю. Наприклад, у разі орієнтації по потокозчеплення ротора (ψ2= ψ2d; ψ2d=0) 

момент можна представити як: 
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Другий вираз дозволяє, за умови постійного потокозчеплення ротора, управляти 

електромагнітним моментом зміною проекції струму статора на поперечну вісь і1q. Таким 

чином, для побудови системи векторного управління АД потрібно вибрати вектор, стосовно 
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якого буде орієнтована система координат, і відповідний вираз для електромагнітного 

моменту. Якщо як опорного вектора вибрати потокозчеплення ротора і орієнтувати по ньому 

координатну систему так, щоб її дійсна вісь збігалася з напрямком ψ2, то кутова частота 

обертання системи координат ω
(mn)

= ω
(dq)

  буде дорівнювати кутовий частоті живлення 

статора тому, що вектори потокозчеплення статора і ротора обертаються з однаковою 

частотою. В це рівняння в якості змінної входить неконтрольований струм ротора 
( )

( ) ( )2
2 2 2 20 .

dq
dq dqd

r i j
dt


  

 
Після подальших перетворень визначаємо проекції вектора струму статора з 

урахуванням того, що ψ2q=0: 
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а також потокозчеплення та кутову частоту ротора
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Таким чином, за допомогою проекції струму статора можна управляти 

потокозчеплення ротора і передавальна функція цього каналу відповідає аперіодичній ланці з 

постійною часу яка дорівнює постійної часу ротора, а за допомогою проекції і1q можна 

управляти частотою ротора ω2. Далі, можна визначити частоту струмів ротора при заданому 

потокозчепленні яка визначає електромагнітний момент АД: 
2
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На підставі наведених вище виразів, спільно з рівнянням руху електроприводу можна 

побудувати структурну схему АД (рис. 1). Вхідними величинами структурної схеми є 

проекції вектора струму статора і1d і і1q в координатній системі орієнтованої по 

потокозчепленню ротора, а також момент опору mc на валу АД. Вихідними величинами є 

кутова частота струмів ротора ω2 і обертання вала ω, а також відповідна їм частота статора 

ω1 = ω2 + ω. 

 
Рис.1 Структурна схема АД, яка управляється струмом статора. 

 

 Моделювання електроприводу змінного струму з  АД  в  середовищі MATLAB  

(Рис.2), було виконано з використанням нейроконтролера, що став класичним NARMA - L2 в 

якості  регулятора  [2,3].  Графіки перехідних  процесів, які  була зняті при моделюванні  

електроприводу наведені на  малюнку 3. 
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Рис. 2. Структурна схема системи керування електроприводом змінного струму. 

 
Рис. 3 Графіки зміни швидкості (u-сигнал з виходу нейроконтролера, w1 -швидкість при 

використанні NARMA - L2, w2 - швидкість  при  використанні  класичного регулятора). 

 

 Результативність розроблених методик продемонстрована на прикладі синтезу 

нейромережевої системи управління для електроприводів змінного струму з АД. Суттєвим є 

те, що ні структура нейроконтролера, ні час його навчання  не збільшуються з ростом  

складності об'єкта управління. 

 Виходячи з отриманих результатів, можна зробити висновок, що вже сьогодні 

практично можливо створювати різноманітні промислові  нейромережеві   системи  

управління, придатні для використання в  діючих  технологічних комплексах для управління  

електроприводами змінного струму. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ  

 

У статті розглядається можливість використання нейронних мереж для 

прогнозування зміни стану в складних технічних системах, які формально не піддаються 

математичному опису. В якості об’єкту застосування розглядається прогнозування 

навантаження в енергосистемах. 

 

В статье рассматривается возможность использования нейронных сетей для 

прогнозирования изменения состояния в сложных технических системах, которые 

формально не поддаются математическому описанию. В качестве объекта для применения 

рассматривается возможность прогнозирования нагрузки в энергосистеме.   

 

In this article proposed using neural networks for predict the change of state in complex 

technical systems that are not formally amenable to mathematical description. As an object for the 

application considered the possibility of load forecasting in power system.  

 

Прогнозування в технічних системах актуальна задача з точки зору вірного 

визначення напрямку розвитку позитивних або негативних змін у стані системи. В цілому 

точний прогноз зміну стану допоможе прийняти вірне рішення, або задіяти необхідні 

(оптимальні) ресурси для попередження змін у негативному напрямку. Такий погляд на 

застосування сучасних методів і засобів прогнозування дозволяє вирішити багато проблем у 

складних технічних системах які формально неможливо або дуже складно описати 

математичними методами. До таких систем, де застосування прогнозу сучасними методами 

може дати значні результати, відносяться транспортні системи, екологічні, і безсумнівно 

енергетичні системи. 

Сьогодні, в умовах реформування електроенергетики України, найважливішим 

завданням є формування нових відносин між суб'єктами ринку і, в тому числі, чітко 

налагоджених взаємовідносин між споживачем і енергопостачальною організацією. Ринок 

повинен створити відповідну дійсної вартості оцінку споживаної електроенергії, яка сприяла 

б максимально ефективному функціонуванню енергосистеми. Тому, все більш актуальною 

стає проблема якісного прогнозування, аналізу та управління електричної навантаженням як 

в рамках енергосистеми у цілому, так і для окремо взятих груп електроспоживачів. Прогноз 

навантаження також необхідний для оптимізації експлуатаційного стану потужної системи в 

умовах потокового навантаження і планування перетоків потужності [1]. 

 До прогнозування режимів енергоспоживання необхідно вдаватися ще й тому, що 

зміни в часі електричного навантаження являють собою випадкові процеси, тобто функції 

випадковим чином залежать від часу, а також від низки внутрішніх і зовнішніх факторів. 

Крім цього, електричне навантаження в електроенергетичних системах схильне до впливу 

такого зовнішнього чинника, як погода з її випадкової мінливістю. З упевненістю можна 

стверджувати, що електричне навантаження - непостійний процес, домінуючими причинно-
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наслідковими факторами якого є час доби і погодні умови. Залежність навантаження від часу 

відображає існування щоденного зразка графіку навантаження. Серед погодних факторів, що 

впливають на навантаження, пріоритетним є температура [2]. 

 

До теперішнього часу розроблено багато різних методик для прогнозування електричного 

навантаження. До них належать такі методи: 

Авторегресія. Може бути застосована наступна модель 





4

1

),,(€),(€

k
kk dtLdtL                                                                 (1) 

де αk - лінійні ваги, які забезпечують оптимальну комбінацію для чотирьох окремих 

прогнозів; ),(€
1 dtL  - прогноз на основі авторегресійної моделі першого порядку з затримкою в 

1 годину; ),(€
2 dtL , ),(€

3 dtL , ),(€
4 dtL  - те саме, але з затримкою в одну добу, тиждень і рік 

відповідно. 

 Узагальнене експоненціальне згладжування. Узагальнений метод 

експоненціального згладжування може бути застосований для прогнозування сумарних 

часових навантажень: 

),()()( ttfatL T                                                                                           (2) 

де a
т
 - це транспонований вектор згладжених ваг; )(tf  - вектор згладжуючих функцій [3]. 

 Факторний аналіз. Дозволяє представити нормовані значення прогнозованих 

параметрів системи електропостачання у вигляді 

                                                iimimiii UdFaFaFaY  ...2211 , (3) 

 де Yi - i-й прогнозований параметр; Fj - загальні чинники, що враховують 

взаємозв'язок між вихідними параметрами Yi; aij, di - навантаження відповідних факторів на 

параметри Yi; Ui - характерний фактор, який враховує залишкову дисперсію. 

 Причому для прогнозування факторів можуть бути використані або моделі часових 

рядів, або регресійні моделі, що відображають взаємозв'язок чинників із зовнішніми 

збурюючими параметрами системи електропостачання [3]. Крім цього існує багато інших 

підходів до прогнозування електричного навантаження. 

 Проте, не дивлячись на різноманіття існуючих методів прогнозування електричного 

навантаження точне моделювання є важким через нелінійні і складні зв’язки між 

навантаженням і факторами, від яких залежить моделювання. Крім цього, деякі математичні 

моделі навантаження представляють динаміку зміни електричного навантаження, 

використовуючи поняття часового ряду. Ці моделі не беруть до уваги інформацію, пов'язану 

з погодою, і пробують передбачити майбутнє навантаження, використовуючи попередні 

значення [4]. 

 Крім згаданих методів прогнозування навантаження, в даний час застосовується 

відносно новий метод, заснований на нейронних мережах.  Нейронні мережі - це пристрої 

паралельної обробки інформації всіма ланками. Вони мають здатність до навчання та до 

узагальнення накопичених знань. Натренована на обмеженій множині даних мережа здатна 

узагальнювати отриману інформацію і показувати хороші результати на даних, які не 

використовувалися в процесі навчання. Однак нейронні мережі все ж мають недоліки. 

Незважаючи на те, що вони є дуже зручними для задач розпізнавання, класифікації образів, 

прогнозування та ідентифікації, особа яка приймає рішення та контролює мережу не може 

отримати відповіді на питання як здійснюються ці процеси. Для користувача, навчена 

мережа подібна «чорній скриньці». Багато з недоліків можуть бути вирішені за допомогою 

комбінованих систем з нечіткою логікою, які використовують основні поняття теорії 

нечітких множин. Але у цьому випадку додаються недоліки, які пов’язані з суб’єктивною 
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оцінкою процесів у прогнозованій системі. 

Вхідні змінні для моделей прогнозування навантаження в енергосистемі приймаються  

наступні. Для визначення вхідних змінних нейронної мережі при вирішенні задач 

прогнозування навантаження можна скористуватися моделлю, яка описує зміни в часі 

фактичних значень навантаження, яка в загальному вигляді представляється нелінійною 

функцією: 

Pt=f(Pt-n,Tt-n, εt),                                                                   (1) 

де Pt - фактичне навантаження системи в момент часу t; t – поточний час; Pt-n - 

попередні дані спостереження навантаження; Tt-n - попередні дані спостереження зовнішніх 

чинників (зокрема температури навколишнього середовища), що впливають на 

навантаження; n – індекс ретроспективи даних; εt - випадкова складова, яка представляє 

неспостережені ефекти, що впливають на навантаження. 

На підставі виразу (1) перша змінної, яка повинна бути використана в якості входу, є 

саме навантаження. В кожній задачі прогнозування вирішується по-своєму, відносно якої 

давності використовувати попередні спостереження за навантаженням. Другою вхідною 

змінною повинна бути температура навколишнього середовища, так як відомо, що 

електроспоживання зростає в холодні дні, коли включаються додатково електронагрівальні 

пристрої і в спекотні дні, коли включаються кондиціонери. У деяких роботах зарубіжних 

авторів враховувалися й інші екзогенні змінні, наприклад, вологість повітря або швидкість 

вітру [5], які створюють дискомфорт для людини і можуть пояснити використання 

нагрівальних та охолоджувальних приладів. У більшості ж випадків розробники моделей 

прогнозування навантаження не мають великого вибору тому, що погодних змінних, крім 

температури, просто немає в наявності. Крім того, в якості вхідних змінних можуть бути 

використані параметри, пов'язані з сезоном року, наприклад, довжина дня, або соціальні 

фактори, наприклад, кількість святкових днів у місяці. 

Розглянемо концепцію довгострокового прогнозування навантаження. Довгострокове 

прогнозування, згідно [5], проводиться у тимчасових діапазонах місяць-квартал-рік. 

Найбільш реально і корисно з точки зору оперативного управління це місячний прогноз 

електроспоживання. У сучасних умовах воно необхідне для обґрунтування техніко-

економічних показників роботи енергетичної компанії та її тарифної політики, а також для 

складання графіків ремонтів основного устаткування. Прогнозованими показниками є 

місячне електроспоживання (РΣ), максимальне і мінімальне навантаження за місяць (Pmax і 

Pmin) і коефіцієнти, що характеризують нерівномірність електроспоживання: коефіцієнт 

нерівномірності місячного графіка навантаження αМ = Pmax/Pmin і коефіцієнт заповнення 

місячного графіка навантаження βМ = Pmid/Рmax (Pmid=WM/24KДМ; WM - місячне 

електроспоживання; KДМ - кількість днів у місяці). 

Підбір вхідних змінних проводився на підставі формули (1).В результаті визначено, 

що на входи моделей подаються такі змінні, що дають найменшу похибку прогнозу: 

електроспоживання за місяць, що передує прогнозованому (РΣ
-1
); максимальне і мінімальне 

навантаження (Pmax
-1

 і Pmin
-1
) середня температура (Tmid

-1
), тривалість дня (LD

-1
), кількість 

святкових днів (HD
-1
) того ж місяця; прогнозне значення середньої температури на 

прогнозований місяць (Tmid pr), прогнозна тривалість дня (LDpr), прогнозована кількість 

святкових днів (HDpr) в прогнозованому місяці. Всього дев'ять змінних. Особливості 

навчання полягають у виборі навчальних зразків. Для навчання дані беруться з таким 

розрахунком, щоб їх сезон збігався з тим сезоном, на який планується робити прогноз, тобто, 

якщо потрібен прогноз на грудень місяць, то для навчання беруться дані за жовтень і 

листопад того ж року і за жовтень листопад і грудень попереднього. При прогнозуванні на 

осінні місяці для навчання можна брати дані за весняні місяці того ж року.  
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Для перевірки обраної методики була синтезована нейронна мережа у середовищі 

МATLAB, яка складалась з чотирьох шарів нейронів. В результаті досліджень була 

досягнута відносно висока точність прогнозування на термін в 1 місяць. Максимальна 

похибка складала близько 7%.  

Складний характер випадкових процесів електроспоживання і високі вимоги до 

характеристик його прогнозування в сучасних енергосистемах визначили в багатьох країнах 

перехід від традиційних статистичних моделей прогнозу до використання апарату штучного 

інтелекту. Нетрадиційний підхід до прогнозування навантажень енергосистем підвищує 

досконалість моделей прогнозу, що полягає в можливості використання різноманітних 

вхідних змінних, при цьому функція залежності вихідних параметрів моделі від вхідних 

змінних може бути скільки завгодно складною. Такі моделі легко адаптуються до змін в 

енергосистемі і незалежні від складу споживачів вузла навантаження. Відзначається 

підвищення точності прогнозу в порівнянні з регресійними моделями. Були проаналізовані 

три діапазони прогнозування: добовий, тижневий, місячний. Досліджено декілька структур 

моделей прогнозу: з використанням нейронних мереж різного рівня складності. Результати 

проведених досліджень показали, що точність прогнозу вище в залежності від складності 

моделі для всіх розглянутих тимчасових діапазонів прогнозування. 
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ КОНВЕЙЕРНОЙ УСТАНОВКИ С РЕГУЛИРУЕМЫМ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КАК СИСТЕМЫ С УПРУГИМ ТЯГОВЫМ ОРГАНОМ» 

В даній роботі розглянута стабілізація динамічних навантажень в механізмах з 

пружними ланками, застосовуючи спеціальні задаючи присторої. Запропонована методика 

дослідження таких систем. 

 

В данной работе рассматривается стабилизация динамических нагрузок в механизмах 

с упругими звеньями, применяя специальные задающие устройства. Предложена методика 

исследования таких систем. 

 

In this paper considered the stabilization of the dynamic loads in the mechanisms with elastic 

links, using specially defined unit. Investigated transients using digital simulation. 

 

Введение. Оптимизация режимов функционирования конвейерных установок в 

основном сводится к решению трех задач: исключение колебаний динамических нагрузок в 

периоды пуска и торможения, реализация заданного закона изменения скорости и остановка 

рабочего органа в заданной точке. Все эти задачи наиболее просто могут быть решены с 

использованием комбинированного управления по основному задающему воздействию, 

пропорциональному управляемой переменной (скорости или положению). При этом 

оптимизация электропривода по быстродействию в большинстве случаев осуществляется с 

помощью подчиненного регулирования координат, а сглаживание механических колебаний и 

задание движения системы достигается применением специальных задающих устройств. 

Цель работы – повышение технико-экономических показателей эксплуатации 

конвейерных установок путем применения комбинированных систем управления 

электроприводом, позволяющих оптимизировать динамические режимы их работы. 

Актуальность темы исследований. В связи с увеличением глубин залегания полезных 

ископаемых, повышения интенсивности ведения добычных и подготовительных работ, 

совершенствования горной технологии автоматизация управления конвейерными 

установками позволяет повысить их производительность, надежность и долговечность 

работы. 

Конвейерные установки большой длины представляют собой сложные 

электромеханические комплексы, включающие упругие механические звенья с 

распределенными параметрами и системы электропривода большой еденичной мощности. 

Поэтому целесообразны исследования режимов функционирования поточно-транспортных 

установок с упругими звеньями, а так же исследования способов построения 

комбинированных систем управления электроприводом, которые обеспечивают 

регулирование скорости и снижение динамических нагрузок конвейерных установок. 

Тезисы доклада. Ленточные конвейеры, применяемые на горных предприятиях, можно 

рассматривать как установки с упругими тяговыми органами. В этой работе решается задача 

учета упругости транспортерной ленты  при исследовании динамики работы конвейерной 

установки.  

Построена цифровая модель конвейерной установки с регулиремым   электроприводом 

по системе тиристорный преобразователь частоты – асинхронный двигатель, с учетом 

распределенных параметров механической системы на основе структурной схемы 

электропривода с контурами подчиненного регулирования по току и скорости. 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

430 

 
Рисунок 1 – Математическая модель конвейерной установки с использованием 

задатчика интенсивности первого порядка 

 

Оптимизация управления периодами пуска и остановки такой системы наиболее просто 

осуществляется за счет комбинированного управления с использованием каскадного 

включения регуляторов контролируемых координат (перемещения, скорости, ускорения) в 

сочетании с разомкнутыми компенсирующими каналами управления.  

Анализ результатов цифрового моделирования динамики конвейерной установки 

позволил сделать вывод о необходимости снижения пиков динамических нагрузок с целью 

улучшения качества переходного процесса. 

Для решения этой задачи было принято решение установить на вход системы 

управления задатчик интенсивности второго порядка, и разработать его цифровую  модель. 

Результаты исследования динамики движения ленты конвейера при использовании 

системы управления  с задатчиком интенсивности второго порядка показывают, что 

принятая система управления позволяет добиться поставленной задачи. 
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Рисунок 2 – Результаты моделирования переходных процессов конвейерной установки с 

использованием задатчика интенсивности первого и второго порядков. 

 

Выводы:  

  1. Цифровое моделирование конвейерной установки как единой 

электромеханической системы позволяет с высокой точностью учитывать упругие свойства 

транспортерной ленты.  

 2. Исследования динамических процессов в системах управления сложными 

электромеханическими установками наиболее целесообразно выполнять методом цифрового 

моделирования с использованием специализированных программных средств системы 

интерактивно-иммитационного моделирования MATLAB.  

 3. Использование структурного моделирования в системах управления конвейерными 

установками с трапецеидальным входным сигналом заданной скорости и контурами 

подчиненного регулирования координат не дает возможности стабилизировать ток двигателя 

и скорость перемещения  транспортерной ленты в периоды неустановившихся режимов 

работы.  

 4. Для реализации программного управления конвейерными установками должны 

применяться специальные задающие устройства, выходные сигналы которых изменяются в 

функции времени по требуемому закону, независимо от значения регулируемой переменной.  

 5. Использование задатчика интенсивности второго порядка позволяет 

компенсировать инерционность динамических звеньев, в результате чего управляемые 

переменные с высокой точностью воспроизводят оптимальные задающие воздействия. 
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ЕКОНОМІЧНО ДОЦІЛЬНИЙ ВИБІР ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОТИ ДЛЯ ГУРТОЖИТКА 

Анотація: Розглядається вибір джерела тепла за допомогою методу руху грошових 

коштів. Досліджена функція інтегрованих  грошових коштів, яка враховує обрану систему 

опалення, зміну вартості в часі енергоносіїв Проаналізовано доцільність врахування цих 

факторів. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ ВЫБОР ИСТОЧНИКА ТЕПЛА ДЛЯ 

ОБЩЕЖИТИЯ 

Аннотация: Рассматривается выбор источников тепла с помощью метода движения 

денежных средств. Исследована функция интегрированных денежных средств,  которая 

учитывает избранную систему отопления, изменение стоимости во времени 

энергоносителей. Проанализирована целесообразность учета этих факторов. 
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ECONOMICALLY EXPEDIENT SOURCE SELECTION OF HEAT FOR BUILDING  

 Annotation: In this paper, we consider the heating sources employing the method of cash 

flow. We investigated the function  of cash flow taking into account heating system, and energy 

resources cost change. In addition, we anticipate the discounting of cash flow and analyze the 

expedience of the abovementioned factors. 

 

Вступ  

Сьогодні архітектура і будівництво увійшли в новий час свого розвитку, в якому 

необхідність забезпечення комфортних умов обмежується вимогами енергозбереження.  

Для України характерна проблема низької ефективності використання теплової енергії 

для забезпечення відповідного мікроклімату в будівлях. Питання теплової ефективності 

будівель обумовлюється вибором джерела теплоти або їх комбінації та теплозахисних 

властивостей огороджуючих конструкцій. Оскільки ці рішення передбачають значні 

початкові інвестиції, то виникає потреба в техніко-економічному аналізі різноманітних 

альтернатив. На даний час існують окремі роботи присвячені вибору оптимальних 

параметрів огороджуючих конструкцій [1,2,3,4,5] та вибору джерела теплоти [6,7]. 

При звичайному розрахунку оптимальної товщини теплоізоляції в праці [1]  не 

враховується зміна вартості грошей у часі і, крім того, не конкретизується, як враховувати 

зміну вартості енергоносіїв.  Не береться до уваги можливий вплив рівня теплового захисту 

будівлі не тільки на кількісні,  але і на якісні показники теплопостачання.  

Існують пропозиції визначати доцільність збільшення товщини теплоізоляції,  

розраховуючи економію енергоносіїв. При використанні автономних джерел особлива увага 

зосереджена на зменшенні капітальних вкладень у джерело тепла при зростанні захисних 

властивостей огороджувальних конструкцій[2]. 

Оптимальну товщину теплоізоляції можна визначати через максимум чистого 
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дисконтованого прибутку [3].  Такий розрахунок враховує тільки тариф на теплову енергію і 

не враховує вибране джерело тепла,  інвестиції, пов’язані з ним, їх зменшення у зв’язку з 

покращенням захисних властивостей огороджувальних конструкцій. Автори методики [3] 

наголошують на неприпустимості використання бездисконтних методів розрахунку 

інвестицій  (перші два проаналізованих методи дисконтування не враховують),  для яких 

термін окупності є більшим, ніж три роки. Оскільки термін окупності енергоефективних 

джерел тепла, а також додаткового шару ізоляції — більший, то і врахування дисконтування 

є обов’язковим при виборі оптимальних значень огороджувальних конструкцій.  

Постановка задачі 

Оскільки питання вибору джерела тепла є актуальним, то необхідно оцінити 

доцільність використання різних джерел тепла, враховуючи їх енергоефективність та зміну 

вартості в часі енергоносіїв,  застосовуючи метод руху грошових коштів  (тобто визначення 

доцільності застосування різних джерел тепла з енергетичного та економічного боку).   

Вихідні положення 

Для розв’язання поставленої задачі використаємо функцію, що враховує такі чинники:  

1) енергетичну ефективність джерела тепла та термічний опір огороджувальних 

конструкцій;  

2) вартість джерела тепла та енергоефективних огороджень, їх монтажу та 

обслуговування, термін експлуатації;  

3) тенденції зміни цін на енергоресурси, що споживаються;  

4) зміну вартості грошей у часі;  

Характеристика обраної моделі 

Для аналізу енергоефективності обираємо гуртожиток №16 НТУУ «КПІ» в м. Києві, 

побудований в 1973 році. Вихідні дані по гуртожитку приведені в табл. 1. 

       Таблиця 1 – Вихідні дані по гуртожитку 

№ Найменування 
Умовні 

позначення 
Одиниця виміру Значення 

1 
Загальна площа зовнішніх 

огороджуючи конструкцій 
   м

2
 6509 

2 Площа стін Fстін м
2
 3676 

3 Площа дверей Fдверей м
2
 6 

4 Площа старих вікон Fвікон м
2
 861 

5 Площа склопакетів Fсклоп. м
2
 81 

6 Площа підлоги Fпідлоги м
2
 942 

7 Площа стелі Fстелі м
2
 942 

8 Опалювальний об'єм будівлі Vопал м
3
 23417 

9 Висота будівлі Нбуд м 25 

10 Кількість людей Р  872 

11 Кількість поверхів m  9 

12 
Розрахункова температура 

опалювальних приміщень 
tвн 

о
С 20 

13 Температура зовнішнього повітря tзовн 
о
С -22 

Згідно [8] були розраховані повні та питомі витрати теплової енергії на опалення 

будинку протягом опалювального періоду року Qрік, qбуд та визначений клас енергетичної 

ефективності гуртожитка (див. табл.2). Розрахунки проводимо для двох варіантів теплового 

захисту огороджуючих конструкцій: перший варіант відповідає нормам 80-х років, другий – 

сучасним вимогам [8]. Також наведений розрахунок для розрахункових умов гуртожитка 
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(див. табл. 2) Розглядаються такі джерела енергії, як: автономний газовий котел, електричний 

котел та централізоване теплопостачання. Комбіноване теплопостачання не розглядається, 

вважається, що необхідний мікроклімат в приміщенні забезпечується тільки одним джерелом 

тепла. 

Таблиця 2 – Результати розрахунків для будівлі 

Величина Відповідно норм 

80-х років 
Відповідно 

сучасних норм 
Відповідно 

розрахованим 

даним 

Kбуд , 2

Вт

м К
 2,83 1,43 2,71 

Qрік, кВт год  1,71·10
6
 7,81·10

5
 1,64·10

6
 

qбуд,
 

2

кВт год

м


 184,02 84,09 176,5 

Клас 

енергоефективності 
F C F 

Оскільки різниця витрат теплової енергії на опалення будинку протягом опалювального 

періоду року за розрахунковими даними та сучасними нормами значна, то для наглядності 

наведемо баланси теплових надходжень та втрат гуртожитка за розрахунковими даними 

(див. діагр. 1-2). 

 
Діаграма 1 – Теплонадходження до гуртожитка 

 
Діаграма 2 – Втрати теплоти в гуртожитку 

79% 

5% 11% 

5% 
Теплонадходження 

через систему опалення 

від людей 

від побутових приладів 

вікна від сонячної  радіації 

19% 

18% 

0% 

3% 
2% 

58% 

Тепловтрати 
через зовнішні стіни  

через вікна 

через зовнішні двері 

через стелю 

через підлогу 

на нагрівання 
вентиляційного повітря 
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Як показано на діаграмі 2 значні втрати йдуть через вентиляцію і для їх запобігання 

необхідно проводити заходи з енергозбереження: заміна вікон та дверей, щоб зменшити 

витік повітря через шпарини; провести утилізацію теплоти витяжного повітря та інше.  

Як бачимо тепловтрати через стіни та вікна також значні, тому заходи з утеплення стін 

та заміни вікон призведуть до зменшення втрат тепла. 

Вибір джерела тепла 

Вибір системи опалення можна здійснювати за різними способами. Одним із таких 

методів є метод аналізу руху грошових коштів. Для того щоб оцінити тенденції та зміну руху 

грошових коштів для різних систем опалення, проведений розрахунок для 1  кВт 

встановленої потужності.  

Для визначення інтегральних дисконтованих питомих витрат за різні періоди часу 

можна запропонувати наступну формулу, яка враховує тенденції росту цін на різні види 

енергоносіїв:  

0

0 0

(1 )
( )

(1 ) (1 )

обслг енерг tn n
t t

t t
t t

B B k
B i

E E 


  

 
      (1) 

де  
обслг

tB  – питомі річні експлуатаційні затрати, 
грн

кВт рік
; 

      
енерг

tB  – питомі річні затрати за спожиті енергоносії, 
грн

кВт рік
; 

    Річні експлуатаційні витрати визначаються як:  

    

рікенерг
t

Q C
B




       (2) 

де   рікQ  – витрати тепла за рік будівлею, кВт год ; 

C  – вартість енергоносія, що споживається генератором теплоти, 
грн

кВт год
; 

  – коефіцієнт, що враховує ефективність системи теплопостачання  

k  – коефіцієнт, що враховує приріст цін на енергоносії ; 

i0  – питомі капітальні затрати, 
грн

кВт
; 

t   – час для якого визначаються інтегральні дисконтовані питомі витрати, роки; 

E  – ставка дисконтування, яку приймаємо рівною 0,1. 

На основі отриманих даних за формулою (3) була розрахована встановлена потужність 

джерела тепла для електричного та газового котла.  

1( ( )буд вн зовнK F t t
P 

   



     (3) 

де P  – необхідна встановлена потужність джерела тепла, кВт ; 1 =0,001; зовнt  – 

мінімальна температура зовнішнього повітря, С ; внt  – розрахункова температура 

опалювальних приміщень, С ;   - енергоефективність джерела,F  - опалювальна площа 

гуртожитка. 

Знаючи встановлену потужність джерела запропоновані моделі електричного та 
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газового котла, а також прорахована (формула (4)) вартість одиниці встановленої потужності 

джерела тепла: 

0
0

I
i

P
         (4) 

де P  – необхідна встановлена потужність джерела тепла, кВт ; 
0I  – Капітальні витрати 

на придбання теплогенеруючого обладнання, грн ; 

Результати розрахунку встановлена потужність та вартості одиниці встановленої 

потужності джерела тепла наведені в табл.3 

 

Таблиця 3 – Результати розрахунків для джерела енергії 

Величина Відповідно норм 80-х 

років 
Відповідно сучасних 

норм 

Газовий котел 

P , кВт ; 910,119 458,919 

0i , 
грн

кВт
 161,217 247,38 

Електричний котел 

P , кВт ; 814,317 410,612 

0i , 
грн

кВт
 79,17 82,22 

Проаналізовано ринкові ціни на газові, електричні котли, визначено середню вартість 

установки кожного виду в розрахунку на установлений 1 кВт потужності, витрати на 

обслуговування,  спожиті під час опалювального періоду енергоносії при середньому 

навантаженні ( див. табл. 3). Ринкові ціни на джерела тепла, їх обслуговування та вартість 

енергоносіїв для населення в м. Києві взяті за станом на початок 2012  р [9].  

Спожиті енергоносії визначаються на основі витрат тепла за опалювальний період 

(див. табл. 2) та енергоефективності опалювальної установки Енергоефективність 

електричного опалення беремо 0,95, централізоване теплопостачання −  1,00, газового котла 

− 0,85, теплоту згоряння природного газу – 8050 ккал / м3 . 

Результати вище сказаних розрахунків для першого року експлуатації представлені в 

табл.4 

Таблиця 4 - Вартісна оцінка систем опалення 

Тип системи 

опалення 

Питомі річні 

експлуатаційні затрати, 
обслг

tB  грн/кВт·рік 

Спожиті 

енергоносії за 

опалювальний 

період, кВт∙год 

Питома вартість спожитих 

енергоносіїв, у році t=1
енерг

tB  грн/кВт·рік 

Норми 80-х років 

Газовий котел 3,8 2,01∙10
6
 0,57∙10

6
 

Електричний 

котел 
2,26 1,8∙10

6
 0,50∙10

6
 

Централізоване 

теплопостачання 
- 1,71∙10

6
 0,29∙10

6
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Сучасні норми 

Газовий котел 7,6 0,92∙10
6 

0,26∙10
6
 

Електричний 

котел 
16,89 0,82∙10

6
 0,23∙10

6
 

Централізоване 

теплопостачання 
- 

0,78∙10
6 

 
0,14∙10

6
 

Аналіз руху грошових коштів 

Одним з головних чинників, що впливає на результат розрахунку це коефіцієнт, що 

враховує приріст цін на енергоресурс. Достовірний довготривалий (10 років) прогноз цін на 

енергоресурси зробити дуже важко, оскільки на ціну впливають такі фактори як, вартість 

імпортованого газу, політична ситуація в країні, природні катаклізми та інше. Тому в роботі 

представлені три варіанти коефіцієнтів, що враховують приріст цін та паливо: 

1. Дані за прогнозами Житлово-комунального господарства України [10] (див. рис. 

1а), а саме: газ kг= 40%, електрика kе= 6%, централізоване теплопостачання kт= 50% 

2. Спираючись на тарифи енергоресурсів за останні три роки нами були з 
прогнозовані коефіцієнти приросту цін методом подвійного змінного середнього 

(див рис. 1б). Отримали наступні значення: kг=20%, kе=18%, kт=40% 

3. Приймаємо, що приріст зростання цін у всіх однаковий, kг=kе=kт=18% (див. рис. 1в) 

Провівши розрахунки для кожного із запропонованих варіантів на термін 10 років, 

отримали графіки представлений на рис. 1. 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Графіки руху грошових коштів: bgaz ( -----), bel ( ∙ ∙ ∙ ∙), bcent (- - - )— інтегральні 

дисконтовані питомі витрати із застосуванням відповідно газового опалення, 

електроопалення,  централізованого теплопостачання, грн/кВт. Значення kг, kе, kт відповідно: 

а) 40%, 6%, 50%; б) 20%, 18%, 40%; в) 18%, 18%, 18% 

Оскільки характер ліній для норм 80-х та сучасних років буде однаковий, то результати 

розрахунку інтегрованих дисконтованих витрат представимо лише для сучасних норм при 

коефіцієнтах, що враховують різний приріст цін на енергоносії.  

Отже, нині найефективніше використовувати централізоване опалення, оскільки 

питомі дисконтовані витрати для нього на період часу t = 1 є найменшими, проте з огляду на 

ріст цін найоптимальнішим, із представлених джерел енергії, є електричний котел. 

На прикладі електричного котла проведено аналіз впливу врахування дисконтування  

( E ) і зміни ціни на енергоносії  ( k ) порівняно з результатами розрахунків, коли ці фактори 
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враховані  (рис. 1а) та представимо результати на рис. 2 та табл. 5. Врахування 

дисконтування є обов’язковим,  коли розрахунок проводиться на термін, більший, ніж три 

роки. Неврахування дисконтування дає більшу зміну витрат, ніж неврахування зміни 

вартості енергоносіїв  (у даному випадку енергоносієм є електрична енергія, тендеції зміни 

ціни на яку є незначними). 

Таблиця 5 -Зміна витрат при використанні електричного котла в системах опалення, % 

Умови розрахунку Прогнозований термін, роки 

3  5  10  

Без врахування E 17 31 80 

Без врахування k 22 33 55 

Без врахування E і k 10 17 31 

 

 
Рисунок 2 - Графіки руху грошових коштів: bel ( -----), bel1 ( ∙ ∙ ∙ ∙), bel2 (- - - ), bel4 (- ∙ - ∙) — 

інтегральні питомі витрати при використанні електричного котла відповідно: з врахуванням 

дисконтування і зміни вартості в часі електроносіїв, без врахування зміни вартості в часі 

електроносіїв,  без врахування дисконтування, без врахування ні дисконтування, ні зміни 

вартості в часі енергоносіїв, грн/кВт 

Без врахування обох факторів при терміні окупності п’ять років  (який є 

найпривабливішим для інвесторів)  зміна витрат становить 17 %  і при збільшенні терміну 

також збільшується.   

Таким чином, на прикладі електричного котла показано, що врахування k і E є 

доцільним,  оскільки термін окупності електричного котла є близьким 5 років. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

441 

Висновки 

Досліджена функція інтегральних дисконтованих питомих витрат за різні періоди часу 

та вплив врахування дисконтування  ( E ) і зміни ціни на енергоносії  ( k ) на дану функцію. 

Головними критеріями, що впливають на економічно вигідний вибір джерела 

теплопостачання являються коефіцієнти, що враховують приріст цін на енергоносії та ставку 

дисконту. Наприклад показано, що при варіації їх змін в прогнозованих межах можливе 

збільшення або зменшення витрат за 10 років на 80% або 55%. Саме від них залежить 

характер руху грошових коштів. 

При уточнені розрахунків в подальшому  слід враховувати можливість зонного обліку 

енергоносіїв, регульовану зміну температури в приміщенні, а також проводити оптимізацію 

роботи системи на основі економічного критерію при використанні кількох джерел теплоти. 
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УДК 697.328 

Галілейська О.М., Шевченко О.М., Дешко В.І. 

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна 

СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ - ЕТАЛОНУ БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ 

 нотація  –  Розроблена методологія створення моделі-еталону будівлі, на прикладі, 

корпусу вищого навчального закладу. Результати в подальшому послугують для 

обґрунтування поділу будівель на групи за призначенням та розробки шкал оцінки 

енергоефективності будівель, які експлуатуються.  

 ннотация - Разработана методология создания модели-эталона здания, на примере 

корпуса высшего учебного заведения. Результаты в дальнейшем будут использованы для 

обоснования разделения зданий на группы по назначению и разработки шкал оценки 

энергоэффективности эксплуатируемых зданий. 

Annotation – A methodology to create a model-standard building, for example, the case of 

higher education is provided. The results serve as further justification for dividing buildings into 

groups by appointment and development of energy efficiency assessment scales of existing 

buildings.  

Вступ 

Важливою компонентою сучасної економіки є потужна енергетика, розвиток якої 

щільно пов'язаний з науково-технічним прогресом. Енергетичні ресурси у поєднанні з 

машинними системами забезпечують технологічне оновлення виробництва, комунікацій, 

усіх сфер життєдіяльності суспільства, стаючи домінантою економічного зростання і 

національної безпеки країни. 

Для світової енергетики, а також для України, зважаючи на підвищення рівня життя, 

урбанізації, характерні тенденції нарощення сумарного енергоспоживання будівлями, як 

громадськими, так і житловими, і поетапні зрушення в структурі залучених енергоресурсів.  

У період індустріалізації виробництва, у зв’язку з вичерпністю викопного палива та 

негативним впливом на довкілля постало питання ефективного використання енергетичних 

ресурсів для зниження енергоспоживання. Енергетична криза 70-х років і стрімке зростання 

цін на паливо, особливо на нафту, змусили промислово розвинуті країни світу переглянути 

власні стратегії енергоспоживання, змістити акценти з нарощення споживання невідновних 

енергоресурсів на їхнє збереження. Водночас здійснюється перехід від безпосереднього 

використання палива до споживання перетворених видів енергії, в першу чергу 

електроенергії. 

Існуюча проблема 

Питання аналізу ефективності використання енергетичних ресурсів гостро постало у 

бюджетній сфері, по-перше, через зношеність фонду будівель, по-друге, через брак 

бюджетного фінансування на покриття комунальних витрат і проведення заходів з 

енергозбереження та санації будівель. 

Одним з критеріїв оцінки енергетичної ефективності будівлі в Україні є енергетичний 

паспорт [1], який є обов’язковою складовою проектної документації для будівель при новому 

будівництві та реконструкції. Однак, порядок його розробки для будівель, що 

експлуатуються за діючою методологією [1] сьогодні не достатньо прописані й потребують 

доопрацювання, зокрема за напрямками, що пов’язані з: дотриманням комфортних умов у 

приміщеннях та умов клімату; необхідністю оцінки загального енергоспоживання будівлею; 
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обґрунтованим виділенням типів споруд за призначенням; структурою та питомими 

показниками їх енергоспоживання. 

У світі існує система оцінювання енергетичних показників та маркування будинків за 

показниками питомих тепловитрат на опалення, питомого споживання електричної енергії, а 

також питомого споживання холодної води. Такі системи вже впроваджені в країнах західної 

Європи, США і направлені на стимулювання застосування енергоефективних 

конструктивних заходів та інженерних систем в будівлях насамперед громадського, а також 

житлового призначення. При цьому встановлюється ранжування будівель за комплексом 

показників, що характеризують їх енергоефективність.  

Постановка задачі 
На жаль, більшість існуючих будівель в Україні, не відповідають європейським нормам 

за рівнем теплозахисту і величиною енергетичних витрат для забезпечення їх 

функціонування. Крім того, існують відмінності в структурі енергоспоживання будівель. Для 

забезпечення оцінювання енергоефективності будівель передбачається створити відповідну 

шкалу. 

При розробці методології енергетичної сертифікації доцільно визначати рівень 

енергетичної ефективності існуючої та новозбудованої будівлі. Для цього запропоновано 

розроблення методології створення моделі - еталону будівлі, на прикладі, корпусу вищого 

навчального закладу.  

Методика розрахунку 

При розробці моделі – еталону будівлі враховувались: 

1) характеристики рівня будівлі (призначення, розмір і загальна геометрія будівлі, 

теплофізичні властивості будівлі).  

2) характеристики інженерних систем будівлі (системи опалення, вентиляції, 

охолодження, і т.д.).  

3) характеристики умов експлуатації будівлі (експлуатаційні параметри, режим 

зайнятості, графіки енергоспоживання і т.д.).  

 

Залежно від використовуваних даних, запропоновано розглядати два типи будівлі:  

 «Віртуальний тип будівлі» – ґрунтується на використанні нормативних величин 

енергоспоживання, умов клімату тощо, згідно [2, 3, 4]. 

 «Реальний тип будівлі» - ґрунтується на обробці статистичних даних та деяких 

припущень про існуючі будівлі навчальних корпусів.  

 

Створення моделі-еталону «Віртуального типу будівлі» 

 

При створенні «віртуального типу» за об’єкт, на основі якого створювалась модель-

еталон корпусу вищого навчального закладу, була взята будівля 22-го корпусу НТУУ «КПІ» 

з деякими змінами. Згідно [2] отримано співвідношення між площами приміщень в моделі 

корпусу. 

Структура розподілу приміщень за площами наведена на рис.1. 
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Рисунок 1 – Розподіл приміщень моделі-еталону корпусу ВНЗ за площами 

 

Основні дані про будівлю-еталон наведені в табл.1. 

 

Таблиця 1 – Основні параметри будівлі-еталону 

№п/п Найменування показника Будівля 

1 Найменування об'єкта  

1.1 Місцезнаходження об'єкта Київ 

1.2 
Розрахункова температура зовнішнього повітря для 

проектування системи опалення, 
о
С 

-22 

1.3 Кількість діб опалювального періоду, діб 187 

2 Рік побудови 2010 

3 Кількість поверхів 5 

4 Тип будівлі  навчальний корпус 

5 Години роботи будівлі в рік 2000 

6 Кількість працюючих у будівлі 100 

7 Кількість студентів, що навчаються в будівлі 2000 
1
 

8 Корисна площа будинку, м
2
 9904 

2
 

9 Опалювальна площа будинку, м
2
 13794 

10 Загальна площа будинку, м
2
 13794  

11 Джерело теплопостачання централізоване 

12 
Наявність теплолічильника, лічильника холодної води, 

електролічильників 
так 

13 Нормативна внутрішня температура в приміщеннях, 
о
С 20 

14 
Норма споживання теплоти на опалення, кВт·год/м

2
 

(взято за [4]) 
94  

15 
Норма споживання холодної води, л за рік на 1 м

2
 

загальної площі  
68,1 

3
 

16 
Норми споживання електричної енергії , кВт·год/м

2
 

корисної площі 
21 

4
 

3,35% 

15,01% 

32,28% 

10,23% 

31,98% 

2,80% 

2,80% 0,15% 1,40% 

Розподіл приміщень за площами 
  Адміністративно-службові 

приміщення 
Аудиторії для практичних 
робіт  
Лекційні аудиторії 

Комп'ютерні лабораторії 

Лабораторії зі спеціальним 
устаткуванням 
Санітарні вузли 

Рекреаційні приміщення 

Диспетчерська 
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 Примітки. 
1 з розрахунку, що найбільша кiлькiсть студентів, що одночасно знаходяться в будівлі 

555 осіб 
2 за умови, що корисно використовується 75% від розрахункової площі корпусу 

(характеристики приміщень для знаходження розрахункової площі брались за [2]) 
3 взято за [5] переведено з л/добу на 1 особу в л за рік на 1 м

2
 загальної площі  

4 взято за [3], для навчального корпусу (без їдалень, без кондиціонування повітря) 

Створення моделі-еталону «Реального типу будівлі» 

Зважаючи на різноманітність і кількість будівель навчальних закладів, для проведення 

аналізу були взяті будівлі навчальних корпусів НТУУ “КПІ” та університету ім. Шевченка, 

що об’єднані в дві групи відповідно до року побудови: 

1) навчальні корпуси, побудовані до 1980 р.;  

2) навчальні корпуси, побудовані з 1980 р.  

Для кожної групи будівель знаходились середні показники за рядом експлуатаційних та 

енергетичних параметрів, представлені в табл.2. 

Таблиця 2 – Основні параметри моделі-еталону будівель «реального типу», збудованих 

до і після 1980 р. 

№п/п Найменування показника 
Будівля, збудована 

до 1980 р. 

Будівля, збудована 

з 1980 р. 

1 Найменування об'єкта   

1.1 Місцезнаходження об'єкта Київ Київ 

1.2 

Розрахункова температура 

зовнішнього повітря для 

проектування системи опалення, 
о
С 

-22 -22 

1.3 
Кількість діб опалювального 

періоду, діб 
187 187 

2 Рік побудови до 1980 р. з 1980 р. 

3 Кількість поверхів 5 6 

4 Тип будівлі 
навчальний 

корпус 

навчальний 

корпус 

5 Години роботи будівлі в рік 2090 2138 

6 Кількість працюючих у будівлі 212 238 

7 
Кількість студентів, що навчаються 

в будівлі 
1217 952 

8 Корисна площа будинку, м
2
 7663 9241 

9 Опалювальна площа будинку, м
2
 10443 14015 

10 Джерело теплопостачання централізоване централізоване 

11 
Наявність теплолічильника, 
лічильника холодної води, 
електролічильників 

так так 

12 
Нормативна внутрішня температура 

в приміщеннях, 
о
С 

18 18 

13 
Норма споживання теплоти на 

опалення, кВт·год/м
2
  

111 137 

14 
Норма споживання холодної води, л 

за рік на 1 м
2
 загальної площі 

512 601 

15 
Норми споживання електричної 

енергії, кВт·год/м
2
 корисної площі 

35 38 
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Фактичне річне теплоспоживання на опалення було приведене до «нормативного» 

року (для нейтралізації впливу погодних умов) за формулою: 

факт

i

норм
факт

во

прив

во
ГД

ГД
QQ  .. , 

де 
факт

воQ .  – фактичне річне теплоспоживання на опалення, кВт·год/м
2
; нормГД  - градусо-доби 

для „нормативного” року; 
факт

iГД  – градусо-доби, розраховані по фактичній температурі 

зовнішнього повітря для року і; де і – рік, за даними якого встановлюється базове 

теплоспоживання.  

При розрахунку 
факт

iГД  врахована фактична температура в приміщеннях будівлі. 

Для кожної групи знаходились середні, максимальні і мінімальні значення 

споживання енергії та холодної води за останні три роки (2009-2011 рр.). 

 Побудова шкали оцінки енергетичної ефективності будівлі 
 Загальний принцип побудови шкали ефективності енергоспоживання будівель [6], що 

використано в роботі, базується на використанні нормативних 
rR  (сучасних норм для типу 

будівлі, тобто «віртуальному типу будівлі») та фактичних 
sR
 
відповідає середньо-

статистичному фактичному показнику типу будівлі, тобто «реальному типу будівлі») даних 

про енергозбереження типових будівель (табл.3). 

Таблиця 3. Визначення класу енергоефективності будівель, згідно європейського підходу за 

EN 15217 [6] 

Клас Енергоефективність будівель 

А rREP  5,0  

В 
rr REPR 5,0  

С )(5,0 srr RREPR   

D 
ssr REPRR  )(5,0  

E 
ss REPR  25,1  

F 
ss REPR  5,125,1  

G EPRs 5,1  

 

З таблиці видно, що клас А отримують будівлі, енергоспоживання яких на 50 % менше 

від визначеного сучасними нормами; клас В — більше 50 %, але менше значень, 

встановлених сучасними вимогами, і т. д. Основне правило нормування енергоефективних 

будинків в ЄС можна подати у вигляді EP≤ Rr , де EP — розрахована або виміряна 

нормалізована величина енергоспоживання будинку. Rr встановлюються на національному 

рівні залежно від технічних, економічних та політичних умов. Найгірші за показником 

ефективності використання енергії будівлі споживають на 50 % більше енергії, ніж 

середньостатистична існуюча будівля даного типу (Rs ). 

 

Результати розрахунків 
Розроблені шкали енергоефективності з використанням енергетичних показників за 

моделями-еталонами «віртуального» та «реального» типів будівлі представлені на рис.2-4. 

Для визначення класів енергоефективності досліджуваних будівель навчальних корпусів 

збудованих до 1980р. та з 1980р., наведено фактичні величини їх енергоспоживання на 

одиницю площі. На рис. 2-4 використано позначення: Корпус 1Ш … 8 Ш – корпуси 

університету ім. Шевченка; Корпус 1К … 30 К – корпуси НТУУ «КПІ». 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2 – Питоме споживання теплової енергії на опалення: а) для будівель, побудованих 

до 1980 р.; б) для будівель, побудованих з 1980 р. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3 – Питоме споживання електроенергії: а) для будівель, побудованих до 1980 р.; б) 

для будівель, побудованих з 1980 р. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4 – Питоме споживання холодної води: а) для будівель, побудованих до 1980 р.; б) 

для будівель, побудованих з 1980 р. 
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Висновки 

 

Використання подібних підходів створення моделі-еталону будівлі може бути 

використане при проведенні енергетичного аудиту та діяльності з енергоменеджменту для: 

моделювання витрат енергоносіїв будівель та їх порівняння з типовими представниками; 

оцінки енергоефективності; визначення резервів енергозбереження тощо.  

 

Результати в подальшому послугують для обґрунтування поділу будівель на групи за 

призначенням та розробки програмного забезпечення по створенню енергетичного 

сертифікату будівель закладів освіти. Це дасть можливість: проводити оцінку 

енергоефективності будівель із врахуванням всіх особливостей; визначати навчальні будівлі 

з надвисоким енергоспоживанням. 
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СОНЯЧНА ЕНЕРГОУСТАНОВКА  

“ОФСЕТНИЙ КОНЦЕНТРАТОР – ДВИГУН СТІРЛІНГА” 

 

Розглянуто питання перетворення сонячної енергії в механічну на базі створеного 

дослідницького стенду «офсетний сонячний концентратор – двигун Стірлінга». Наведено 

методику розрахунку та здійснено аналіз основних характеристик складових елементів 

стенду. 

 

Рассмотрен вопрос преобразования солнечной энергии в механическую на базе 

созданного исследовательского стенда «офсетный солнечный концентратор – двигатель 

Стирлинга. Изложена методика расчета и выполнен анализ основных характеристик 

составных элементов стенда. 

 

The solar-mechanical energy conversion on the base of assembled research unit “offset 

solar concentrator – Stirling engine” is considered. The design procedure is observed and the 

characteristic analysis of unit component elements is performed. 

 

Робота стосується дослідження процесу перетворення енергії сонячного 

випромінювання у механічну енергію на базі установки «офсетний сонячний концентратор 

(ОСК) – двигун Стірлінга (ДС)». Метою роботи є створення діючого експериментального 

стенду та дослідження основних характеристик його складових елементів з метою 

подальшого перетворення отриманої механічної енергії в електроенергію шляхом поєднання 

ДС з електрогенератором. 

Роботу проведено на лабораторній базі інституту енергозбереження НТУУ «КПІ», 

зокрема, використано офсетний сонячний концентратор, який було створено з супутникової 

антени, обклеєної дзеркальною плівкою Arocal з коефіцієнтом відбиття 0,6. Як динамічний 

перетворювач було використано діючий макетний зразок двигуна Стірлінга УДС-1 [1]. У 

ході експериментальних досліджень вимірювались наступні параметри: повна сонячна 

радіація (піранометр Янішевського), температура поверхні теплоприймача (ТХА-термопара 

+ цифровий мультиметр DT838), частота обертання ДС (інфрачервоний фототахометр 

TIF780). Теоретичний аналіз базувався на роботах [2-5], методика визначення ефективності 

процесу перетворення була подібною до [6, 7]. 

 

1. Загальні відомості 

Рис. 1 пояснює як «вирізають» офсетні і симетричні концентратори із первинного 

параболоїда. Первинний параболоїд – поверхня обертання параболи 
F

x
y

4

2

 , де F -фокусна 

відстань. Точка фокуса розташована на осі Y на відстані F від початку координат. 

Параболоїдний офсетний концентратор вирізають з первинного параболоїда січним 

циліндром, вісь і твірна якого паралельні осі вихідного параболоїда. Якщо січний циліндр 

розташовується осі первинного параболоїда, то отримуємо симетричний концентратор. 

Звичайний офсетний концентратор відповідає варіанту, при якому твірна січного циліндра 

співпадає з віссю первинного параболоїда. Точка фокуса F і напрям на падаюче сонячне 
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випромінювання залишаються незмінними. Діаметр січного циліндра буде діаметром 

симетричного концентратора і меншою віссю еліпса розкриву офсетного концентратора. 

Якщо поглянути на розкрив прямо, то отримаємо еліпс: його утворюють лінія перетину 

параболоїда обертання і циліндра, паралельного осі обертання. 

 

 
Рис. 1. Утворення симетричного і офсетного дзеркал із вихідного параболоїда 

 

2. Розрахунок параметрів офсетного концентратора 

Обравши в якості концентратора сонячної енергії офсетний концентратор з діаметром 

меншої осі 0,8 м, визначимо інші його параметри. Для максимально можливого 

використання всієї площі концентратора, відношення 
D

F
 має бути 0,5-0,6. При відношенні 

0,55 фокусна відстань складає 0,44 м. Апертурний кут на меншу вісь складає 90
0
, а на більшу 

змінюється в діапазоні 80
0
-90

0
. В даному випадку кут складає 85

0
, так як 

D

F
=0,55. Виходячи 

із уже відомих параметрів, більша вісь офсетного дзеркала зазвичай більша від меншої на 

10% і визначається: 

.
4

)16( 22

F

DFD
d






 Трикутник розмірів офсетного концентратора зображено на рис. 2, а формули для 

визначення цих параметрів наведені нижче: 
2

; ; .
4

D
а d b F c F

F
   



 Для підвищення ступеня концентрації на теплоприймачі, потрібно зменшувати площу 

фокальної плями, тобто орієнтувати площину приймача якомога перпендикулярніше до 

точки максимальної глибини концентратора. Ця точка знаходиться наступним чином: 

сторону b  ділять пополам і з її середини паралельно осі параболоїда, тобто паралельно 

стороні трикутника с, проводять пряму лінію, яка перетинає параболоїд в точці Р. Ця точка і 

є точкою максимальної глибини. 

 

3. Розрахунок і порівняння площ офсетного і симетричного концентраторів 

Сторона c  трикутника розмірів офсетного концентратора, являється віссю 
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первинного параболоїда, сторона b  – проекцією частини параболоїда на вісь абсцис, а сам 

концентратор – частиною бічної площі вихідного параболоїда (рис. 3). Тоді, знаючи 

параметри нашого дзеркала знайдемо рівняння первинного параболоїда. 

 
Рис. 2. Трикутник розмірів офсетного концентратора 

 

 
Рис. 3. Представлення вигляду вихідного параболоїда. 

 

Загальний вигляд рівняння параболи: 

.2 cxbxay   

Розв’язавши рівняння, отримаємо значення параметрів a, b і c: 

0,6875; 0; 0.a b c    

Рівняння вихідної параболи: 
20,6875 .y x   

Проведемо порівняльний розрахунок бічних площ вихідного параболоїда, офсетного 

концентратора і симетричного концентратора вирізаного тим же січним циліндром, що і 

офсетний. 

 

3.1. Розрахунок первинного параболоїда 

Для розрахунку площі бічної поверхні вихідного параболоїда потрібно знати рівняння 

даного параболоїда та січного циліндра. Рівняння січного циліндра в системі координат xyz 

представлено нижче: 
2 2

2 2
1,

x y

a b
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де a  і b  – менша і більша півосі еліпса, що лежить в основі циліндра. 

Для даного параболоїда, який являється тілом обертання, а в основі лежить круговий 

циліндр, отримаємо формулу: 
2 21,375 .z x y    

Для визначення бічної площі параболоїда скористаємося формулою подвійного 

інтеграла: 
22

1 ,
z z

S dxdy
x y



   
     

    
  

де 

2 2

.
1,375 1,375

x y
z    

2 2 20,8 .x y   
Підставляючи отримані значення у вираз подвійного інтеграла і переходячи до 

полярної системи координат отримаємо значення площі: 
2 2 2 ,x y r   

 
2 2

2 2

0,82

2 2

0 0

2 2
1 1 2,116 ( )

1,375 1,375

1 2,116 1,75 .

x y
S dxdy x y dxdy

d r r dr м





 

   
          

   

     

 

 

 

Аналогічно, як і для первинного параболоїда, проведемо розрахунок бічної площі 

симетричного концентратора, вирізаного січним циліндром з радіусом 0,4 м. 
2 2

22 2
1 1,1 .

1,375 1,375

x y
S dxdy м



   
      

   
  

Розрахунок офсетного концентратора такий як і для двох попередніх випадків, однак 

радіус січного циліндра складає 0,4 м, але межі інтегрування змінюються в межах [0;0,8], а 

полярний кут змінюється в межах ;
2 2

  
 
 

: 

2 2

22 2
1 0,8 .

1,375 1,375

x y
S dxdy м



   
      

   
  

 

4. Розрахунок ступеня концентрації 

 

Сонячні промені падають на параболоїдний концентратор у вигляді конуса з тілесним 

кутом 32’ відповідно до рис. 4. 
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Рис. 4. Схема відображення сонячного проміння в фокус параболоїдного концентратора 

Потужність, яка може бути отримана з елементарного кільця концентратора на 

зображенні сонця, визначається: 
2

02
cos cos ,

2

f
P p S






  
     

    
2

0 2
cos cos ,

2

f
P p S





     

 
де f – фокальна відстань; 

ρ – відстань від фокуса до будь-якої точки концентратора; 

p0 – сонячна стала; 

ΔS – площа елементарного кільця. 

Площа елементарного кільця визначається: 

   
2 222 sin .S             

 Відповідно до методики розрахунку симетричного концентратора [6] визначаються 

основні характеристики для отримання ступеня концентрації.  

Площа кільця: 

22 sin sec .
2

S


          

Повна можлива потужність, яка проходить через зображення: 
2 2

0 sin .P p f      

Повна наявна потужність: 
2 2

0 sin .а rP p f        
 

Питома потужність: 
3 2

046,1 10 sin .a rp p       
 

Ступінь концентрації: 

3 2

0

46,1 10 sin .
a r

p
C

p


 
   

 
 

Для приймача у вигляді плоскої пластини, що підкоряється кону Ламберта: 

  33 cos1107,30C . 
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Коефіцієнт концентрації для приймача у вигляді плоскої пластини, що підкоряється 

закону Ламберта: 

  


 2coscos1cos1
6

n
C . 

Ступінь концентрації та коефіцієнт концентрації для симетричного та офсетного 

концентраторів представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Тип концентратора С 
C  

Симетричний 30679,7 0,12 

Офсетний 30057,1 0,17 

 

Залежності ступеня концентрації та коефіцієнта концентрації від кута розкриву 

дзеркала представлені на рис.5 та рис.6. 

Як видно, для симетричних сонячних концентраторів, ступінь концентрації являється 

доволі зручною безрозмірною характеристикою їх ефективності. Проте для офсетного 

концентратора дана послідовність розрахунків не може бути використаною, тому що дане 

дзеркало не є симетричним, а отже в перерізі має вигляд еліпса, що призводить до зміщення 

фокуса відносно осі, а це в свою чергу призводить до різної крутизни форми концентратора і 

різної швидкості зміни кута θ від осі до периферійної частини концентратора. Аналізуючи 

дану ситуацію, для порівняння різних концентраторів, можна перейти до значення густини 

теплового потоку з таких міркувань: 

 густина теплового потоку як і ступінь концентрації змінюється з віддаленням від осі 
концентратора до його периферійної частини; 

 густина теплового потоку являється величиною залежною від площі бічної поверхні 
концентратора, що дозволяє відмовитися від функціональної залежності даної 

величини від форми дзеркала і його складного розрахунку. 

 

 
 

Рис. 5. Залежність ступеня концентрації від кута розкриву 
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Рис.6. Залежність коефіцієнта концентрації від кута розкриву 

 

5. Розрахунок густини теплового потоку 

 

Густина прямої сонячної радіації CE (вимірюється піранометром). 

Тепловий потік, що падає на концентратор: 

KaKCП Д AqAEQ  , 

де: 
4

2D
AK


  – площа міделя концентратора, 

D  - діаметр концентратора. 

Тепловий потік, що потрапляє в теплоприймач. У ролі теплоприймача виступає плоска 

поверхня – торець циліндра витискувача ДС: 

      П Д

K

S
rSarraS Q

A

F
FqfqQ  222222

0 sin6,214sin6,214sin , 

де: 
a  - доля ідеальної сонячної сталої, що відповідає місцезнаходженню концентратора і 

враховує втрати в атмосфері; 

r  - коефіцієнт відбиття, що характеризує втрати за рахунок відбиття або поглинання 

оптичної системи; 

0q  - сонячна стала; 

Ca Eq   - дійсний потік сонячної радіації у місці розташування концентратора; 

 2
2

6,214

f
FS   - площа зображення Сонця; 

густина потоку: 

      Crarra

S

S
S Eqq

F

Q
q  222222

0 sin6,214sin6,214sin6,214 . 

повний потік: 

П ДCКtS AQEAANQ  , 

де: 
tN  - теплова потужність концентратора, 

A  - коефіцієнт ефективності оптичної системи, який дорівнює відношенню енергії, 

отриманої у фокальній області концентратора, до падаючої на дзеркало (у випадку 
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прямого наведення концентратора на Сонце можна прийняти рівним 0,6-0,7): 

СЛЗ

П Д

ВХ

Q

Q
A  , 

де: ρз – коефіцієнт відбиття зеркальної поверхні концентратора (ρз=0,55), 

ηсл – коефіцієнт ефективності системи слідкування (ηсл=1), 

ηюст – коефіцієнт, що враховує юстировку дзеркала (ηюст=0,9). 

Розрахунок: 

0,5S П ДQ Q  , 

f

S
S

F

Q
q  , 

де fF =1,26·10
-3

 м
2
 - площа фокальної плями. 

Оскільки офсетний концентратор являється частиною первинного параболоїдного 

концентратора, то можна зробити припущення, що середня густина теплового потоку по 

площі параболоїда буде рівна середній густині теплового потоку офсетного концентратора. 

НВХВХ FqQ  , 

де 
НF =3,42·10

-3
 м

2
 – площа поверхні нагріву. 

Температура на поверхні нагріву теплоприймача 
ВХT : 

25,0

02

3














n

ВХ
ВХ

q
T , 

де 6,0n
 - ступінь чорноти поверхні нагріву (латунь, окислена при нагріванні до 600°С). 

Поглинутий тепловий потік – тепловий потік, переданий робочому тілу (РТ): 

ВХnРТ qq





2

3

cos1

cos1

3

2
, 

НРТРТ FqQ  . 

Температура стінки теплоприймача – робочого тіла (для плоского приймача, коли 

 cosn
): 

    43

0

2

3

2
cos16,214

3

2
mnnraРТ Tqq  , 

25,0

02

3














n

РТ
РТ

q
T . 

За результатами розрахунку побудовано діаграми на рис. 7. 
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Рис. 7. Порівняння температури гарячої порожнини ДС при теоретичному підході до 

розрахунку (залежність 1) і теоретично-експериментальному підході (залежність 2) 

 

Термодинамічний аналіз і розрахунок характеристик ДС за ізотермічною моделлю 

проведено за методом Шмідта, базуючись на методиці [6]. Результати розрахунку 

відображено на рис. 8 і рис. 9. 

 

 
Рис. 8. Залежність потужності двигуна Стірлінга від прямої сонячної радіації: 1- 

теоретичний підхід, 2- експериментальний підхід. 
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Рис. 9. Залежність коефіцієнта корисної дії двигуна Стірлінга від прямої сонячної радіації: 1- 

теоретичний підхід, 2- експериментальний підхід. 

 

Розрахунок ефективності сонячної енергетичної установки (СЕУ) в цілому в залежності 

від густини прямої сонячної радіації. 

tТПСЕУ  , 

де: 
СЕУ  - коефіцієнт перетворення сонячної енергетичної установки, 

ТП  - коефіцієнт ефективності теплоприймача, 

t  - ккд двигуна Стірлінга. 

За викладеною методикою було проведено розрахунки базових характеристик 

основних елементів СЕУ та ефективності процесу перетворення. Для цього 

використовувались як суто теоретична методика, так і підхід, що базувався на 

експериментальних даних. Результати наведено на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Залежність коефіцієнта перетворення СЕУ від прямої сонячної радіації: 1- 

теоретичний підхід, 2- експериментальний підхід. 
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Висновки.  

Отримані результати дозволили встановити ефективність роботи як двигуна 

Стірлінга, так і установки в цілому в залежності від величини прямої сонячної радіації. В 

цілому спостерігається кореляція між теоретичними і дослідними даними, що свідчить про 

коректність застосованих теоретичного та експериментального підходів. Деяка розбіжність у 

значеннях температури гарячої зони свідчить про необхідність подальшого 

експериментального фіксування температури, в тому числі при найбільш можливих 

значеннях температури, для дослідження розбіжності між теоретичними та 

експериментальними даними. 
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Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ, Україна 

 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ, ЯК 

ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ 

 нотація  –  Розроблена методологія проведення типологізації житлових та 

громадських будівель, що дозволяє проводити коректне порівняння характеристик 

енергоспоживання і експрес оцінювання вартості та ефективності впровадження 

енергозберігаючих заходів для будівель одного типу.  

 ннотация - Разработана методология проведения типологизации жилых и 

общественных зданий, что позволяет проводить корректное сравнение характеристик 

энергопотребления и экспресс оценку стоимости и эффективности внедрения 

энергосберегающих мероприятий для зданий одного типа. 

Annotation – It was propose the methodology of residential and public buildings typology. It 

allowes correctly compare energy consumption characteristics and rapid evaluation of cost 

effectiveness measures in one type buildings.  

Вступ 

В умовах постійного зростання світових цін на енергоносії та загострення екологічної 

ситуації в країні, вирішення завдань щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 

запровадження енергоощадних і екологічно-чистих  технологій є одним із пріоритетних завдань 

в  забезпеченні сталого розвитку країни. Особливої актуальності набуває вирішення цих 

завдань в житлово-комунальній сфері, так як вона є однією із найбільш енергоємних галузей 

економіки України. 

В великих містах більшість житлових та громадських будівель будувалися за типовими 

проектами, що дає змогу використовувати для ефективного управління енергозбереженням  

дані, узагальнені по ряду однотипних об’єктів, і будувати узагальнені енергетичні 

характеристики на основі репрезентантів певного типу. З цією метою проводиться 

типологізація будівель, дослідженню якої присвячена дана стаття.  

Типологізація будівель 

Типологізація – науковий метод, спрямований на розбиття деякої досліджуваної 

сукупності об'єктів на впорядковані  та систематизовані групи, що володіють певними схожими  

якісними характеристиками і застосовується з метою порівняльного вивчення істотних ознак 

об'єктів.  

Типологізація будівель повинна здійснюватися на основі комплексу важливих, з точки 

зору ефективного управління енергозбереження, параметрів і методологічно  включати 

наступні послідовні етапи (рис.1): 

1. Збір,  аналіз  і  узагальнення  статистичних  даних  по  сукупності досліджуваних 

будівель. 

2. Групування будівель в характерні типи.  

3. Визначення «будівлі – репрезентанту»  в  кожному  з  характерних  типів, яка буде 

використана для здійснення розрахунків і оцінок.   
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4. Розробка рекомендаційних  заходів щодо оптимізації енергозабезпечення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Етапи проведення типологізації  будівель 

 

Формування комплексу показників типологізації 

Рівень енергоспоживання будівель та ефективність використання ними енергетичних 

ресурсів зазвичай визначається їхніми конструктивними та енергетичними характеристиками. 

Тому передбачається, що базовими критеріями в ході проведення типологізаціїє загальні 

показники будівлі (призначення будівлі; рік забудови; геометричні розміри; рівень  оновлення  

будівлі та інше)та енергетичні  і  експлуатаційні  показники будівлі (дані  про  питоме 

енергоспоживання; джерела енергопостачання та інше) (рис.2). 

 

 

1 етап 

Накопичення 

інформації 

Збір загальної інформації про об’єкт дослідження 

Узагальнення та оцінювання отриманої інформації 

Формування характерних типів 

Визначення критеріїв типологізації 2 етап 

Групування в 

типи 

3 етап 

Визначення 
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репрезентанту 
Проведення необхідних розрахунків 

Вибір будівлі репрезентанту для кожного типу  

4 етап 

Розробка 

рекомендацій 

Пошук шляхів зменшення використання енергоресурсів 

Техніко-економічне обґрунтування запропонованих 

заходів 

Показники типологізації 
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Рис.2. Показники типологізації 

 

Критерії по яким буде проводитися характеристика показників наведено в табл.1.  

Таблиця 1 

Характеристика показників типологізації 

Показник Характеристика показника 

1 2 

Тип будівлі 

Житлові будинки 

Навчальні заклади 

Лікувально-профілактичні 

Інші 

Період забудови 

 до 1920 року; 

1920-1954 рр.; 

 1955-1964 рр.; 

1965-1985 рр.; 

 1986-2000 рр.; 

 після 2000 року. 

Площа 

площею до 5 тис.м
2
; 

 площею 5-10 тис.м
2
; 

площею 10-15 тис.м
2
; 

 площею понад 15 тис.м
2
. 

Поверховість 
безліфтові 

 ліфтові  

 

Продовження табл.1 

1 2 

  Матеріал огороджувальних конструкцій Дерево 

Тип будівлі 

Період забудови 

Площа 

Матеріал огороджуючи 

конструкцій 

Наявна система 

енергопостачання 

Ступінь надійності 

енергопостачання 

Спосіб використання 

теплоносія 

Величина розрахункового 

навантаження 

Величина питомого 

енергоспоживання 

Поверховість будівлі 

Рівень електрифікації 
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Цегла 

Бетон 

Залізобетон 

Інше 

Наявна система енергопостачання 

Автономна 

Децентралізована 

Централізована 

Ступінь надійності енергопостачання 

Перша  категорія  

Друга категорія 

Третя категорія 

 Величина річного питомого 

енергоспоживання 

до 50 кВт.год/м
2
; 

від 50 до 90 кВт.год/м
2
; 

 від 90 до 150 кВт.год/м
2
; 

від 150 до 230 кВт.год/м
2
; 

 від 230 до 330 кВт.год/м
2
; 

 від 330 до 450 кВт.год/м
2
; 

більше ніж 450 кВт.год/м
2
. 

Спосіб використання теплоносія в системах 

гарячого водопостачання 

 закриті; 

відкриті. 

Величина встановленої потужності 

електроприймачів 

до 30 кВт; 

від 30 до 60 кВт; 

від 60 до 140 кВт; 

понад 140  кВт. 

Рівень 

електрифікації 

Житлові будинки  

з плитами на природномугазі; 

 з плитами на скрапленомугазі; 

 з електричними плитами до 8,5 кВт; 

 з електричними плитами до 10,5 кВт; 

Навчальні заклади 
з електрифікованими харчоблоками;  

без електрифікованих харчоблоків. 

Інші заклади 
повністю електрифіковані; 

частково електрифіковані. 

 

Методологія типологізації 

Задача типологізації полягає в розбитті об'єктів на типи і математично реалізується 

процедурою кластерного аналізу з застосуванням нейронної мережі Кохонена,  перевагою 

застосування якої є динамічне формування кількості підгруп і її здатність до навчання без 

«вчителя», тобто типологізація проходить в автоматичному режимі. 

Вхідними даними обирається вектор параметрів об'єкту Xx p  , що має N компонент і 

множина класів  mm CCC ,...,1
 у просторі класів C . 

Результатом роботи мережі буде код класу, до якого належить пред'явлений на вході вектор. У 

нейромережах прийнято кодування номером каналу. Тому мережа матимеN  виходів, по числу 
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класів, і чим більше значення приймає вихід номер 0m , тим більше "упевненість" мережів тому, що 

вхідний об'єктналежить до класу 0m .  

Для оцінки належності об’єкту до классу обирається евклідова міра близькості [1, 2].В цьому 

випадку ядро класу, що мінімізує суму мір близькості для об'єктів цього класу, співпадає з центром 

тяжіння об'єктів: 

 



0

0

)(:0 )(

1

mpmp

pm
x

mN
c   (1) 

де )( 0mN - число об'єктів px вкласі 0m . 

Під час розбиття на класи повинна бути мінімізована сумарна міра близькості для всієї 

множини  px  вхіднихоб'єктів: 

        
p p

pmpmpmppp

i

pm

i

p

i CCCXXXcxD ),(,2, )()()(2)(      (2) 

– розписаний скалярнийдобуток. У цій сумі два доданки не залежать від способу розбиття 

і постійні:   ,, constXX
p

pp  constCC
p

pmpm  ),( )()(  ( під pX  і  )( pmC розуміються 

вектори, що характеризують відповідно об’єкт  і центр класу). 

Тому завдання пошуку мінімуму еквівалентне пошуку максимуму виразу: 

    


p i

pm

i

p

i cxD )(maxmin      (3) 

Такий алгоритм легко реалізується у вигляді нейронної мережі. Для цього потрібно М 

суматорів, що знаходять всі pmD , , і інтерпретатора, що знаходить суматор з максимальним 

виходом. 

Сума 
i

m

i

p

i cx відповідає виразу 
i

ijlijlij xwNET ,що розраховується формальним нейроном. 

 Виберемо pX  у якості вхідних сигналів і компоненти ядер m

ic як вагові коефіцієнти 
ijlw . Тоді 

кожен формальний нейрон з числом входів, рівним числу компонент у вхідному векторі, даватиме 

на виході одну з сум pmD , . 

Щоб визначити клас, до якого відноситься об'єкт, потрібно вибрати серед всіх нейронів 

данного шару один з максимальним виходом — цездійснює інтерпретатор.  

Розглянута мережа нейронів, що використовує евклідову міру близькості для класифікації 

об'єктів, називається мережею Кохонена (рис.3). 

 
Рис. 3.  Мережа Кохонена 
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Нейрони шару Кохонена генерують сигнали pmD , . Інтерпретатор вибирає максимальний сигнал 

шару Кохонена і видає номер классу т, відповідний номеру входу, по якому інтерпретатором 

отриманий максимальний сигнал. Це відповідає номеру классу об'єкту, який бувпред'явлений на 

вході, у вигляді вектора px . 

Ядра mC  є ваговими коефіцієнтами нейронів. Кожен нейрон Кохонена запам'ятовує одне 

ядро класу, і відповідає за визначення об'єктів в своєму класі, тобто величина виходу нейрона тим 

більше, чим ближче об'єкт до даного ядра класу. 

Загальна кількість класів співпадає з кількістю нейронів Кохонена. В разі зміни кількості 

нейронів, можна динамічно міняти кількість класів. 

Висновки 

 

Проведення типологізації може бути використане як ефективний інструмент при 

впровадженні масштабних енергоефективних проектів в місті для оцінки рівня 

енергоефективності типових будівель з врахуванням їх конструктивних та енергетичних 

особливостей та розробки пакету інвестиційних пропозицій.  
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УДК 536.75 

Грабець Б.Б., доц., к.т.н. Куделя П.П. 

НТУУ «КПІ», Теплоенергетичний факультет. 

 

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ ПАРОКОМПРЕСОРНОГО ТЕПЛОВОГО 

НАСОСУ МЕТОДОМ ЦИКЛІВ 

 

Causes significant reduction in the coefficient of energy conversion heat pump compared to 

Carnot heat pump caused by irreversibility in all elements of heat pumps. To determine the 

irreversibility used method of cycles, which is consistent increasing irreversibility from reversible 

Carnot cycle. 

 

Причины значительно снижения коефициента преобразования энергии теплового 

насоса в сравнении с тепловым насосом Карно вызваны необратимостями во всех елементах 

ТН. Для определения необратимостей использовался метод циклов, который полягает в 

последовательном наращивании необратимостей, начиная с идеального цикла Карно. 

 

Причини значного зниження коефіцієнта перетворення енергії   теплового насосу 

(ТН) в порівнянні з тепловим насосом Карно визвані необоротностями в усіх елементах ТН. 

Для визначення необоротностей використовувався метод циклів, який полягає в 

послідовному нарощуванні необоротностей, починаючи з оборотного циклу Карно[1] (рис.1). 

Значні втрати ексергії в теплонасосній системі з’являються із-за необоротності 

процесів теплопередачі. Рис. 2 представляє температурні рівні в загальній системі ТН, де 

,к вT Т  - температури конденсації і випаровування робочої речовини; ,ТП ТХТ Т  - середні 

термодинамічні температури проміжних теплоносіїв (використовуються для передачи 

теплоти від нижнього джерела теплоти ( хТ ) до випарника ( вТ ) і від конденсатора ( кТ ) до 

нагріваємого приміщення ( пТ ) – верхнього джерела теплоти).  

Аналіз проведемо з допомогою таких вихідних даних: температура в опалюваному 

приміщенні 20o

пТ C , температура низькотемпературного джерела теплоти 8o

хТ C . В 

даному температурному інтервалі максимальний коефіцієнт трансформації складає 

24,42Карно  . 

Т  – різниця температур, необхідна для передачі теплоти від фреону в конденсаторі 

ТН до приміщення, для радіаторів 30 50oТ C   , для теплої підлоги 10 20oТ C   ; 

0Т  – різниця температур, необхідна для передачі теплоти від нижнього джерела 

теплоти до фреону в випарнику ТН, 0 2oТ C  ; 

кТ  – мінімальна різниця температур, яка необхідна при передачі теплоти для 

нагрівання гріючого теплоносія(води) для опалення приміщення, 5окТ С  ; 

иТ  – мінімальна різниця температур, яка необхідна при передачі теплоти для 

нагрівання проміжного теплоносія(розсолу) для випаровування фреону, 2оиТ С  . 
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Рис.1 Послідовність переходу від оборотного циклу до дійсного. 

 

Термодинамічна ефективність дійсного циклу ТН ТЕ  

(ступінь його наближення до ідеального) визначалась за 

допомогою добутку коефіцієнтів: 
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д
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       , (1) 

де кожний з співмножників враховує перехід від одного 

циклу до іншого. В кожному наступному циклі (рис. 1) вводяться 

додаткові ексергетичні втрати в порівнянні з попереднім.  

 

        Рис. 2 Температурні рівні в 

системі ТН. 

Коефіцієнт 1 б а    враховує втрати із-за необоротностей ( )ТП ПT Т  і ( )Х ТХT Т  

(перехід від циклу (а) до циклу (б)). Графічно це представлено на рис .3, на якому зображено 

зміна коефіцієнту відношення циклу, в якому присутні проміжні теплоносії до ідеального 

циклу Карно. 

 
Рис. 3 Відношення циклу з проміжними теплоносіями до ідеального циклу Карно. 

Необоротна теплопередача в конденсаторі ( )К ТПT Т  і випарнику ( )Х ВT Т  

враховується коефіцієнтом 2 в б   (перехід від циклу (б) до циклу (в)). 
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Рис. 4 Вплив необоротної теплопередачі в конденсаторі і випарнику 

 

Зростання коефіцієнта 2  пов’язане з тим, що чим більше розширюються температурні 

рамки ТН циклу, тим менш стрімко падає коефіцієнт трансформації. В цілому введення 

проміжних теплоносів зменшує ефективність ТН циклу, але тим менша ця різниця при 

значних Т . 

В парокомпресорному циклі (г) додаткові втрати ексергії в порівнянні з циклом (в) 

пов’язані з дроселюванням і перегрівом стисненої пари вище температури конденсації, 

(враховуються 3 г в   ). Розрахунки проводимо для фреону R22, теплофізичні параметри 

якого визначалися за допомогою бази даних програмного продукту Coolpack Utilities 

розробленою Технічним Університетом Данії. 

 
Рис. 5 Вплив необоротності в зв’язку з наявністю реального теплоносія (фреону) 

 

Цикл (д) ускладнений введенням гідравлічних опорів зі сторони робочої речовини і 

перегрівом її перед компресором; оцінка величини 4 д г    виконана на основі існуючих 

експериментальних даних. Так згідно з [1] 4 0,9д г    . 

В циклі (ж) необоротність описується ізоентропним внутрішнім ККД s . Для 

визначення 5 ж д    одержана аналітична залежність 5 ( )sf  , яка носить лінійний 

характер. Більшість сучасних компресорів мають ізоентропний ккд 5 0,85s   . 

Добуток впливів всіх розглянутих необоротностей на коефіцієнт трансформації 

представлено на рис.6: 
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Рис. 6 Залежність термодинамічної ефективності реального ТН циклу від перепаду 

температур 

 

Розрахунки показують, що основними причинами недосконалості парокомпресорних 

ТН являються: значна необоротність передачі теплоти від гріючого теплоносія до 

опалювального приміщення; використання проміжних теплоносіїв між нижнім джерелом 

теплоти і випарником та між конденсатором і нагріваємим приміщенням. Також з графіку 

чітко видно, що використання теплового насосу, працюючого на нагрів приміщення з 

радіаторною системою опалення, а тобто трансформація теплоти більше ніж на 60oC  є 

економічно невигідним, так як при цьому 2,442д  . 

Використані джерела: 

1. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов. -  Одесса: Студия 
«Негоциант», 2006.- 712с. 

2. Програмний продукт Coolpack v.1.46, Technical University of Denmark, Department 

of Mechanical Engineering.  
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ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В ЯКОСТІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА ПРИ 

РІЗНИХ СХЕМАХ ЙОГО УТИЛІЗАЦІЇ 

 

Сучасні тенденції розвитку енергетики в світі та в Україні є сприятливими для 

розширення використання в енергетичному балансі різноманітних видів відновлювальних 

енергетичних ресурсів. 

Утилізація біогазу твердих побутових відходів з метою виробництва електричної чи 

теплової енергії дозволяє зменшити залежність від традиційних ПЕР та має важливе 

значення для зниження антропогенної емісії метану.  

Мета роботи: Виконати порівняльний аналіз ефективності використання біогазу ТПВ 

полігону № 5 Київської області, як палива, в установці на базі газопоршневого двигуна та в 

когенераційній установці. 

На полігоні ТПВ № 5 створена система збору біогазу та його утилізації, які 

впроваджуються в дві черги[1]. Перша черга введена в експлуатацію в березні 2012 року і 

являє собою установку потужністю 885 кВт на базі ДВЗ для виробництва електроенергії, яка  

продається в мережу за тарифом, встановленим НКРЕ. Введення другої черги проекту 

заплановано на 2013 рік, і передбачає встановлення ще чотирьох таких електрогенеруючих 

установок.  

Результати роботи: 

 Виконано розрахунок прогнозованих значень емісії біогазу з полігону на період 

2012-2027 рр., середнє значення яких визначено на рівні 3693,134 
3м /год , що дозволить 

забезпечити роботу енергогенеруючого устаткування потужністю до 6 МВт.  

 Визначено розмір капітальних та експлуатаційних затрат для впровадження 

проекту, які відповідно становлять 85000461 грн та 710800 грн/рік, а також оцінено вигоди, 

від виробництва електроенергії в кількості 7,56∙ 610  кВт∙год/рік кожною установкою, та її 

продажу в електричну мережу за виключенням тієї  частини, що покриває власні потреби. 

 Розраховано простий та дисконтований терміни окупності, які відповідно 

складають 4,6 та 6,5 років, при ставці дисконтування 20 %.  

 Запропоновано використання енергогенеруючої установки, як когенераційної, 

що передбачено її конструктивним виконанням, що дозволить використовувати теплоту, 

одержану при охолодженні двигунів, а також теплоту продуктів згоряння, яка раніше 

викидалася в оточуюче середовище. 

 Розглянуто два варіанти встановлення когенераційних установок, що почнуть 

експлуатуватися з 2014 року: монтаж їх на полігоні з передачею теплової енергії споживачу 

на відстань 1 км або встановлення безпосередньо біля споживача з забезпеченням подачі 

газоподібного палива магістральним трубопроводом.   

 Визначено, що при повній утилізації теплоти високотемпературного контуру 

можна отримати 7984,179 Гкал/рік теплової енергії кожною з п'яти установок, споживачами 

якої буде побутовий сектор, що розташований недалеко від полігону.  

 Встановлено, що використання когенераційної установки дозволить зменшити 

простий термін окупності до 3років 10 місяців, дисконтований – до 4 років 10 місяців, які 
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займали би ще менший період часу при одночасному введенні в експлуатацію всіх 

енергогенеруючих установок.  

 

Висновки: 

 Використання біогазу для виробництва корисних видів енергії призводить до 

зменшення викидів парникових газів, які утворюються на великих ТЕЦ при використанні 

вугілля або природного газу. 

 Реальний проект, що впроваджується на полігоні № 5 є рентабельним, проте має 

певні недоліки, а саме: не використовує весь потенціал виробленого біогазу, оскільки 

загальна потужність устаткування не перевищує 4,5 МВт із можливих 6 МВт; не передбачає 

використання теплової енергії, виробництво якої не потребує додаткових витрат палива. 

 Використання когенераційної установки поблизу населених пунктів частково 

усуває вищеперераховані недоліки, дозволяє виробляти два види енергії, потребуючи для 

цього незначних (у порівнянні з вигодами) додаткових інвестицій, сприяє зменшенню 

терміну окупності проекту та подальшому збільшенню щорічних прибутків.  

 Кожна з п'яти установок, що використовує біогаз в якості палива, при будь-якому 

з двох варіантів його утилізації, забезпечує щорічну економію 2219591,28 3м природного 

газу.  

Використані джерела: 

 

1. Розробка системи збору та підготовки біогазу звалищного: звіт про НДР                 

17-10/Національна Академія  Наук  України   Інститут   Газу; кер. П'ятничко О.І.; викон. 

Жук. Г.В.[та ін.].-К.,2010.-52с.-№ДР 0110U005341. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ З 

ГЕОТЕРМАЛЬНИМ ДЖЕРЕЛОМ ТЕПЛОТИ 

 

Анотація: Проведено оцінку ефективності роботи різних схем приєднання системи 

теплозабезпечення до контуру геотермального теплоносія міні-ГеоТЕС в с. Медведівка      

 Р Крим.  

Аннотация: Проведена оценка эффективности работы различных схем 

присоединения системы теплообеспечения к контуру геотермального теплоносителя               

мини-ГеоТЭС в с. Медведевка  Р Крым. 

Annotation: Eestimated the effectiveness of the various schemes of accession the 

geothermal heat supplying system to the geothermal circuit of the mini-geothermal heat power 

station in Medvedivka, Crimea. 

 

Основним аспектом національної безпеки держави є її енергетична незалежність. В 

умовах економічної кризи та загального виснаження родовищ традиційних паливно-

енергетичних ресурсів, це питання постає ще більш гостро та потребує пошуку 

альтернативних шляхів його вирішення. Одним з найбільш енергодефіцитних регіонів 

України є АР Крим, що зумовлено залежністю економіки півострова від забезпечення 

енергоресурсами з материка. На сьогодні потреби економіки в них покриваються лише на 

17,4% за рахунок власної генерації [1].  

При вирішенні енергетичної проблеми АР Крим слід враховувати, що даний регіон є 

рекреаційною зоною. Тому, замість систем на традиційних паливно-енергетичних ресурсах, 

доцільно використати комбіновані системи із застосуванням відновлюваних джерел енергії, 

технічно досяжний потенціал яких на території АР Крим складає 6,61 млн. т у.п./рік [1].  

До альтернативних джерел, які на сьогодні можуть ефективно використовуватися в 

енергетичному господарстві України, відносяться енергія сонця, вітру, біомаси, малих річок 

та геотермальна енергія. Остання є привабливою для енергетичного комплексу країни з 

точки зору ресурсного потенціалу. Найбільш перспективними для використання в 

геотермальних системах теплопостачання (ГСТ) можна вважати термальні води з 

температурою 50…80°С, що зумовлено їх відносною розповсюдженістю та доступністю, 

відносно невеликою глибиною залягання і, як наслідок, вартістю добування (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1 Поширеність світових запасів геотермальної енергії за температурами.  
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При розробці геотермальних систем теплопостачання необхідно забезпечити 

максимальне значення коефіцієнта їх ефективності геот . Регулювання геотермальних систем 

теплопостачання та тепловий розрахунок систем опалення та охолодження слід здійснювати 

згідно з ВСН 56-87 [3]. 

У загальному вигляді коефіцієнт ефективності геотермальних систем теплопостачання 

має вигляд [4]: 

 

геот обі z (1 d)      ,      (1) 

 

де гт с

тп

t t
і

t 5





 - степінь відносного спрацьовування температурного перепаду;  

гтt , тпt  та сt  - розрахункова температура геотермального теплоносія, теплоносія системи 

теплопостачання та температура теплоносія після системи теплопостачання (скидна 

температура); 

z  - степінь відносного використання максимумів опалювального, вентиляційного 

навантаження та навантаження гарячого водопостачання (ГВП) (див. табл. 1); 

 

Таблиця 1 

Тип системи 

тепло- 

споживання 

Степінь 

використання 

максимуму 

навантаження 

Коефіцієнт використання термоводозабору 

Системи опалення 

Без пікового 

підігрівання 
сез сер.оп

оп

Т
z

8500


  

 

   
гт с

св.оп оп

гт р.о. сер.оп с р.о.

t t
z

t t 5 t t 5


  

     
 

З піковим 

підігрівання

м теплоносія 

сез сер.оп

оп

Т
z

8500


  

 

   
оп гт спсез пп

св.оп

гт р.о. оп сп р.о.

t tТ ТT

8500 8500 t t 5 t t 5

  
   

     
 

Системи вентиляції 

Без пікового 

підігрівання 
сез сер.вент

вент

Т
z

8500


  

 

   
гт с

св.вент вент

гт р.о. сер.вент с р.о.

t t
z

t t t t


  

   
 

З піковим 

підігрівання

м теплоносія 

сез сер.вент

вент

Т
z

8500


  

 

   
вент гт спсез пп

св.вент

гт р.о. вент сп р.о. 5

t tТ ТT

8500 8500 t t 5 t t 

  
   

    

 

Система 

ГВП 
сез

ГВП

5500 0,35 Т
z

8500

 
  сез

св.ГВП

6800 0,2 Т

8500

 
   

 

об св.обf ( )    - степінь відносного збільшення розрахункового дебіту термоводозабору для 

об’єкту вцілому, який визначається за графічними залежностями (рис. 2) залежно від 

середньозваженої величини коефіцієнта використання термоводозабору свердловини: 

 

св.об св.оп св.вент св.ГВП          ,     (2) 

1   ,       (3) 
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де  ,  ,   - частки розрахункового дебіту геотермальної води, що витрачаються відповідно 

на опалення, вентиляцію та ГВП; 

d  - частка пікового підігрівання в річному тепловому балансі системи геотермального 

теплопостачання (рис. 3). 

 
Рис. 2 Графік для визначення ступеня відносного збільшення розрахункового дебіту 

термоводозабору. 

 
Рис. 3 Графіки для визначення частки пікового підігрівання при опаленні. 

 

Для об’єктів геотермального теплопостачання, що мають навантаження на опалення, 

вентиляцію та ГВП, загальний коефіцієнт геот  визначається за формулою: 

оп вент гвс

геот об оп оп п вент вент п гвс гвс пі d і d і d                  . (4) 

Частки розрахункового дебіту тепловитрат розраховуються за наступними формулами: 

оп

пит

Т оп

Q

с G t
 

 
,       (5) 

вент

пит

Т вент

Q

с G t
 

 
,       (6) 

гвп

пит

Т гвп

Q

с G t
 

 
.       (7) 

де  оп вент ГВПQ ,Q ,Q  - відповідно розрахункові навантаження систем опалення, вентиляції та 

ГВП, кВт; 

с  - питома теплоємність геотермальної води, кДж/(кг  °С); 

оп вент ГВПt , t , t    - розрахункові перепади температур теплоносія в системах опалення, 

вентиляції та ГВП, °С; 
пит

ТG  - питома витрата геотермальної води, що припадає на одиницю розрахункового 
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теплового навантаження об’єкту (1 МВт), кг/Дж. Питома витрата геотермальної води 

визначається за формулою:  

 

пит оп вент ГВП
Т

об оп вент ГВП

Q Q Q1
G

с (Q ) t t t

 
    

    
,    (8) 

 

де об оп вент ГВПQ Q Q Q    - загальне теплове навантаження об’єкту геотермального 

теплопостачання, кВт; 

Технічні рішення геотермальних систем опалення повинні забезпечувати більш глибоке 

використання теплового потенціалу геотермального теплоносія, що досягається створенням 

підвищеного розрахункового перепаду його температур та характеризується високим 

(близьким до 1) значенням розрахункового коефіцієнта ступеня використання теплового 

потенціалу теплоносія. Геотермальні системи опалення, зазвичай, слід проектувати 

однотрубними по біфілярній схемі або ж двотрубними. 

При біфілярних системах опалення, приєднання до теплових мереж по залежній схемі, 

може бути передбачено кількісне регулювання опалювального навантаження, що 

визначається за формулою: 

 

гт р.о.

гт р.о. с р.о.

t tG
G

G (t t ) (t t ) 


  

    
,    (9) 

 

де   - коефіцієнт відпуску теплоти на опалення; 

G,G  - поточна та розрахункова витрати теплоносія. 

Показник степені   визначається за співвідношенням: 

 
1

m n

тп о р.о. о р.о. тп р.о.

n n n

тп о о р.о. тп р.о.

t 0,5 (t t ) (t t ) (t t )1
ln 0,5 ln ln

1 Рt t 0,5 (t t ) (t t )


 

  

       
     

       

,  (10) 

 

де ot  - поточне значення температури зворотної води, ºС, що визначається як: 

 

o р.о. o р.о.t t (t t )     ,      (11) 

 

де 
тп оt , t   - розрахункові температури гарячої та зворотної води теплової мережі, ºС. 

Ефективність роботи системи геотермального теплопостачання с. Медведівка за 

наведеною вище методикою визначаємо при наступних параметрах:  

- температура геотермальної води зі свердловини 
о

гтt 64 С  ;  

- температура відпрацьованого теплоносія/скидної води 
о

сt 40 С  ; 

- температура зворотного трубопроводу системи опалення о

оt 40 С   ; 

- розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення 
о

р.о.t 17 С  ; 

- коефіцієнт, що враховує відмінність реальних умов від розрахункових 1,242  ; 
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- середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період 
о

сер.о.t 3,1 С ; 

- тривалість опалювального періоду on 154  доби; 

- температура холодної (водопровідної) води в літній період 
о

х.л.t 15 С ;  

- температура холодної (водопровідної) води в зимовий період 
о

х.з.t 5 С ; 

- коефіцієнт, що враховує зниження середнього динної витрати води на ГВП в літній 

період 0,8  ; 

- розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи вентиляції  
о

р.в.t 2,2 С  ; 

- усереднене за опалювальний період число годин роботи системи вентиляції протягом 

доби вz 16 год.  

В центральній частині села розташовано комплекс 2-4-поверхових будівель 

культурного, комунально-побутового та виробничого призначення. Загальне теплове 

навантаження населеного пункту складає тQ 1,155МВт . Навантаження на системи 

опалення, ГВП та вентиляції наведено відповідно у табл.2. 

 Таблиця 2 

№ 
Найменування 

об’єкту 

Система опалення Система ГВП 
Система 

вентиляції 

V внt  oq   max

oQ  m a 
з.

г.в.сер.Q  
л.

г.в.сер.Q  вq   max

вQ  

3м  °С 
3

Вт

м K
 МВт од. 

кг

доба

 

МВт МВт 
2

Вт

м
 МВт 

1 
Дитячий 

садочок 
2500 20 0,44 0,05055 100 11,5 0,00080 0,00051 0,48 0,02028 

2 Гараж 2500 10 0,56 0,04695 20 5 0,00007 0,00004 0,56 0,00966 

3 Аптека 1000 20 0,47 0,02160 40 5 0,00014 0,00009 0,47 0,00794 

4 Гуртожиток 4500 18 0,52 0,10172 150 85 0,00885 0,00567 0,1 0,00671 

5 Вузол зв’язку 1500 18 0,5 0,03260 50 5 0,00017 0,00011 0,53 0,01185 

6 
Житлова 

будівля 
5000 18 0,52 0,11302 300 100 0,02083 0,01333 0,1 0,00745 

7 Їдальня 1500 16 0,41 0,02521 12 12,7 0,00011 0,00007 0,43 0,00832 

8 Магазин 800 12 0,49 0,01412 70 5 0,00024 0,00016 0,49 0,00349 

9 
Житлова 

будівля 
2000 18 0,77 0,06694 200 100 0,01389 0,00889 0,1 0,00298 

10 
Житлова 

будівля 
2000 18 0,77 0,06694 200 100 0,01389 0,00889 0,1 0,00298 

11 Амбулаторія 700 20 0,47 0,01512 40 5,2 0,00014 0,00009 0,47 0,00556 

12 Дім культури 5000 18 0,38 0,08259 50 2,6 0,00009 0,00006 0,4 0,02980 

13 Сільрада 1000 16 0,5 0,02049 50 5 0,00017 0,00011 0,53 0,00684 

14 Гуртожиток 1500 18 0,77 0,05021 100 85 0,00590 0,00378 0,1 0,00224 

15 
Житлова 

будівля 
2000 18 0,77 0,06694 200 100 0,01389 0,00889 0,1 0,00298 

16 Школа 4500 18 0,45 0,08803 150 3 0,00031 0,00020 0,49 0,03285 
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  ВСЬОГО 38000     0,86304   0,07951 0,05088   0,16192 

 

Питома витрата геотермальної води за формулою (8) складає:  

 
пит

ТG 13,274 кг / с . 

 

Тоді, частки розрахункового дебіту геотермальної води , ,    за формулами (5)-(7) 

відповідно складають: 

 

0,6466  ,  0,1213  , 1 0,6466 0,1213 0,2321     . 

 

Середньоопалювальний коефіцієнт відпуску теплоти на опалення та вентиляцію 

складає: 

 
 
вн сер.о

сер.оп

вн р.о.

t t
0,4568

t t


  


; 

 
 
вн сер.о

сер.вент

вн р.в.

t t
0,7613

t t


  


. 

 

Степінь відносного використання максимуму навантаження визначається за формулами 

табл. 1: 

 

опz 0,1986 ; вентz 0,3310 ; 

сез
ГВП

5500 0,35 Т
z 0,7992

8500

 
  . 

 

Коефіцієнти використання свердловини визначаються за формулами табл. 1: 

 

св.оп 0,1367  ; св.вент 0,2761  ; св.ГВП 0,8870  . 

 

Середньозважена величина коефіцієнта використання свердловини за формулою  (2) 

становить: 

 

св.об 0,2601  . 

 

Степінь відносного збільшення розрахункового дебіту свердловини міні-ГеоТЕС при 

св.об 0,2601   ( за умови, що дану свердловину приймаємо як напівобмежений пласт з  

пІ 5 км ) згідно з рис. 2  складає об 1,575  . 

Степінь відносного спрацювання температурного перепаду при 
о

гт тпt t 64 С    

становить: 

 

оп вент ГВСi i i 0,4068   . 

 

Коефіцієнт ефективності геотермального теплопостачання для даної схеми за 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

480 

формулою (4): 

 

геот 0,1440.   

 

Очевидно, що має місце неефективне використання потенціалу геотермального 

родовища.  

З метою визначення шляхів підвищення ефективності роботи установки були 

побудовані залежності питомої витрати геотермального теплоносія від температур мережевої 

води на вході та виході з системи теплопостачання. 

З рис. 4, 5 можна зробити висновок, що досягти економії потенціалу геотермального 

родовища можна шляхом підвищення температури теплоносія та зменшенням температури 

відпрацьованого теплоносія системи теплозабезпечення. 

Підвищення значення коефіцієнта ефективності та скорочення питомої витрати 

геотермальної води слід забезпечувати шляхом використання систем опалення зі збільшеним 

розрахунковим перепадом температур теплоносія пікового підігрівання, теплових насосів, 

комплексного використання геотермального теплоносія з послідовним приєднанням 

різнорідних споживачів, переважним використанням геотермальної теплоти на ГВП, системи 

повітряного опалення, сезонних споживачів геотермальної води. Зазначені способи можуть 

комбінуватися.  

 

  
Рис. 4 Залежність питомої витрати 

геотермального теплоносія від температури 

теплоносія системи теплозабезпечення 

Рис. 5 Залежність питомої витрати 

геотермального теплоносія від температури 

відпрацьованого теплоносія системи  

 

Проведемо аналогічні розрахунки ефективності системи геотермального 

теплопостачання при піковому підігріванні теплоносія системи тепло забезпечення:  

 
пит

ТG 5,310 кг / с . 

 

Визначимо коефіцієнт відпуску теплоти, що відповідає моменту відключення пікового 

підігрівання, якщо моменту закінчення опалювального сезону відповідає коефіцієнт  

к 0,27  : 

 

 
гт вн

п.оп

тп вн

t t 5
0,52

t t 5
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Орієнтовна тривалість роботи пікового підігрівача складає: 

 

 
1
В

п.оп

п

1
Т 10,953 діб

А


  , 

 

де А та В – емпіричні коефіцієнти, які визначають за рис. 6, 7 як функції від  

розрахункової температури опалення (при 
о

р.о.t 17 С  , А 0,029 , В 0,64 ). 

Відносний коефіцієнт відпуску теплоти складає: 

 

 п.оп к

оп

п.оп

0,7596
2

 
  


. 

 

Температура скидної води, що відповідає моменту відключення пікового підігрівання: 

 
о

сп п о вн внt (t t 5) (t 5) 29,8 С        . 

 

 
 

Рис. 6 Графічна залежність для 

визначення емпіричного коефіцієнта А. 

Рис. 7 Графічна залежність для визначення 

емпіричного коефіцієнта В. 

 

Коефіцієнти використання свердловини складають: 

 

св.оп св.вент 0,3277.     

 

Частка пікового підігрівання на опалення, вентиляцію та ГВП визначається за 

графічною залежністю (рис. 2): 

 

тп гт

тп вн

t t
0,48

t t 5




 
, о

тп оt t 60 С  , за рис. 2 нd 0,12 . 

 

Степінь відносного спрацювання температурного перепаду: 
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тп о

оп вент ГВП

гт

t t
i i i 1,0169

t 5


   


. 

Середньозважена величина коефіцієнта використання свердловини становить: 

св.об 0,4575  . 

Степінь відносного збільшення розрахункового дебіту свердловини міні-ГеоТЕС при 

св.об 0,4575   для напівобмеженого пласту  з 
пІ 5 км  згідно з рис. 2 складає об 1,36  . 

Коефіцієнт ефективності геотермального теплопостачання для даної схеми складає: 

 

геот 0,4310.   

В ході дослідження системи геотермального теплопостачання, було встановлено, що 

одним з найбільш потенційних напрямків підвищення ефективності роботи системи є 

зменшення температури відпрацьованого теплоносія системи тепло забезпечення. За 

результатами проведених розрахунків було побудовано графічну залежність ККД 

геотермальної системи теплозабезпечення від зміни температури скидної води в діапазоні від 

40 ºС до 25ºС (рис. 8). 

Здійснення кількісного регулювання опалювального навантаження за формулами     

(10)-(11) дасть змогу підвищити ефективність роботи системи теплозабезпечення на 5-10% 

(рис. 9, 10). 

 
 

Рис. 8 Залежність ККД системи геотермального теплозабезпечення від температури 

відпрацьованої води. 

 

  

Рис. 9 Графік температури зворотної води 

при кількісному регулюванні 

опалювального навантаження. 

Рис. 10 Графік витрати теплоносія при 

кількісному регулюванні опалювального 

навантаження. 
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Висновки: підвищення коефіцієнта ефективності та зменшення питомої витрати 

геотермальної води слід забезпечувати шляхом використання систем опалення зі збільшеним 

розрахунковим перепадом температур теплоносія пікового підігрівання. Використання 

утилізації низькопотенційної теплоти відпрацьованого геотермального теплоносія в тепловій 

схемі дає змогу значно розширити температурний діапазон опалювальних навантажень 

споживача, а також підвищити ефективність використання геотермального джерела за 

рахунок збільшення температурного ліміту геотермальних вод, що спрацьовує в системі 

теплозабезпечення. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА ДВУХФАЗНО 

ПРОТИВОТОКОВОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛАХ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 

Аннотация: В работе рассматривается численное моделирование процессов 

взаимодействия жидкой и газовой фаз в противоточном теплообменнике контактного 

типа. Проведена оценка эффективности теплообмена при разных расходных 

характеристиках газа и жидкости. 

 

Одним з шляхів інтенсифікації тепломасообмінних процесів в різних апаратах 

енергетики та теплотехнології є застосування апаратів і пристроїв, в яких процеси 

теплообміну в газорідинних системах відбуваються в умовах безпосереднього контакту 

газової та рідинної фаз. В останній час такі апарати та пристрої широко застосовуються в 

якості контактних випарниках різних розчинів і водонагрівачів, контактних утилізаторів 

теплоти відхідних виробничих газів та парогазових сумішей с конденсацією пара, що 

міститься в них, плівкових охолоджувачів води (градирнях), плівкових охолоджувачів та 

осушувачів повітря (кондиціонерах) і т. д. 

При проектуванні технологічного обладнання часто виникають задачі, в яких течія 

втрачає стійкість, або існую можливість реалізації декількох режимів течії при одному і тому 

ж набору критеріальних параметрів В умовах скорочення фінансування наукових досліджень 

і фондів розвитку виробництва, експериментальні роботи по створенню нових технологій 

майже нездійсненні. В зв’язку з цим задача розвитку та вдосконалення числових методів 

дослідження мультифазної течії стає особливо актуальною. 

Для дослідження процесу двофазної течії було розроблено дві числові моделі 

нестаціонарного теплообміну у прямокутному каналі (з пласкою та хвилеподібною 
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стінками), які дозволяють досліджувати режими течії та процеси теплообміну при різних 

вихідних умовах і спостерігати результати як в статиці, так і в динаміці. 

Методика чисельного розрахунку використовує метод скінченних об’ємів [1] та 

протипотокову схему QUICK. Мультифазність течії враховується за допомогою підходу 

Ейлера, згідно якого для кожної фази вводиться поняття фазової об'ємної долі. Для  

відстеження форми міжфазної поверхні між не змішуваними рідинами застосована модель 

VOF (Volume Of Fluid) [2]. Розрахунки виконано в програмному CFD-пакеті Fluent. 

Розглядається задача нестаціонарної мультифазної течії з урахуванням конвективного 

теплообміну в каналі при протитоковому русі двох фаз. Чисельна реалізація моделі розглядає 

ділянку каналу висотою 10 мм та перерізом 5х5 мм. Оскільки модель є симетричною 

відносно двох взаємоперпендикулярних площин, то для зменшення розмірності моделі і 

прискорення розрахунків розглядалась тільки одна четверта частина каналу. 

На рис. 1 представлені моделі з хвилеподібною (а) та пласкою (б) стінками. На рис. 1 

а) вказані геометричні розміри та граничні умови моделі з хвилеподібною стінкою. 

Дискретизація розрахункової області виконана за допомогою нерівномірної розрахункової 

сітки з шестигранних елементів, з ущільненням в пристінному шарі для більш точного 

розрахунку. Загальна кількість елементів цієї чисельної моделі становила 232560. Модель з 

пласкою стінкою складалася з 112000 елементів, що пояснюється більш простішою 

геометрією каналу. 

 

 
 

 а)  б) 

 

 

Рис. 1 Геометрія моделі каналу з хвилеподібною (а) та пласкою (б) бічною стінкою. 

 

 

 
Напрямок течії рідини 

 
Напрямок течії газу 
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На входах рідкої та газової фаз задавалися граничні умови першого роду, а саме 

температура рідини (води) дорівнювала 300 К, а газу (повітря) – 373 К. Було прийнято, що 

теплопередача до стінок каналу відсутня, тобто задавалися умови адіабатності. Інші 

теплофізичні властивості досліджуваних фаз (властивості яких близькі до води та повітря 

відповідно) наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Матеріал Рідина Газ 

Густина ρ, кг/м
3
 998,2 1,225 

Питома теплоємність ср, Дж/(кг∙К) 4182 1006,43 

Теплопровідність λ, Вт/(м∙К) 0,6 0,0242 

Коефіцієнт динамічної в’язкості μ, кг/(м∙с) 1,003·10
-3

 1,7894·10
-5

 

Коефіцієнт кінематичної в’язкості ν, м
2
/с 1,0048·10

-6
 1,4607·10

-5
 

Температура середовища T, К 300 373 

 

Результатами числових розрахунків є векторні поля швидкостей, границя розподілу 

фаз, контури статичного тиску та температурні поля. 

Були проведені дослідження зміни форми поверхні взаємодії фаз, розрахунки картини 

двофазної течії полів швидкостей, тисків, температур для каналу з гладкою стінкою і 

хвилеподібною стінкою при різних об’ємних витратах рідини та зміні швидкостях газу від 1 

до 10 м/с. Обробка результатів дозволила визначити режими руху та гідродинамічні 

характеристики досліджуваного протитечійного процесу в каналі, які представлені у табл. 2. 

Так як моделювалася тільки одна четверта частина каналу, то еквівалентний діаметр 

всього каналу дорівнюватиме: 

 
3 3

3

екв 3 3

4 4 4 (7,8 10 ) (10 10 )
8,764 10  м,

2( ) 2 (7,8 10 10 10 )

F ab
d

p a b

 


 

   
    

    
 (1) 

 

де  F – площа поперечного перерізу (для потоку газу); 

 p – периметр поперечного перерізу; 

 a, b – відповідно ширина та глибина каналу. 

Критерій Рейнольдса знаходиться, як: 

 

кр екв
Re ,

W d


  (2) 

 

де  крW  – критична швидкість течії для газової фази відповідних режимів, м/с; 

 ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, м
2
/с. 

За формулою 2 розраховувались критерії Рейнольдса для всіх режимів протитечійної 

системи при різних об’ємних витратах рідини та були занесені до табл. 2. 

Запропонована модель дає уявлення про миттєві зміни параметрів, геометричної 

форми границі фазного розподілу. Приклад візуалізації цієї зміни у вертикальному перерізі 
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каналу наведений на рис. 2 та дозволяє визначити початок та розвиток режимів течії 

двохфазного потоку. Явище «підвисання» плівки рідини пов’язане з різким гальмуванням 

рідини набігаючим газовим потоком, внаслідок чого виникає хвиля збільшеної амплітуди, 

яка змінює напрямок течії верхнього шару рідини. 

                                               
                 а)                                                   б)                                                    в) 

 

                             
                 г)                                                      д)                                                 е) 

                   –  рідина;                  –  газова фаза (повітря); 

Рис. 2 Приклади картини фазного розподілу при різних режимах течії в каналах з 

хвилеподібною (верхній ряд) і пласкою поверхнею (нижній ряд ): 

а), г) – плівковий режим течії; б), д) – режим захлинання; в), е) – режим уносу. 
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Таблиця 2 

Гідродинамічні характеристики двофазного протитечійного процесу в прямокутному каналі з 

dекв = 8,764∙10
-3 
м 

Режим течії 
Об’ємна витрата 

рідини, V, м
3
/с 

Wкр, м/с ∆P, Па Re = Wкр∙d/ν 

1. 2. 3. 4. 5. 

Канал з пласкою стінкою 

1. Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

1,2·10
-6 

 

7,2..7,5 

9,5..9,6 

 

15 

23 

до 4500 

4500 

5700 

1.Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

2·10
-6

 

 

5,5..5,6 

8,5 

 

22 

30 

до 3300 

3300 

5100 

1.Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

3·10
-6

 

 

4,0..4,1 

7,5..7,6 

 

28 

38 

до 2400 

2400 

4500 

1. 2. 3. 4. 5. 

Канал з хвилеподібною стінкою  

1. Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

1,2·10
-6 

 

8,0 

10,0..10,2 

 

9,8 

17,5 

до 4800 

4800 

6000 

1. Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

2·10
-6

 

 

7,4..7,5 

8,9..9,1 

 

12,5 

22,5 

до 4500 

4500 

5400 

1. Плівковий 

2. Захлинання 

3. Уносу 

3·10
-6

 

 

7,2..7,3 

8,0..8,1 

 

15,5 

28,1 

до 4400 

4400 

4800 

 

                       
                             а)                                                     б)                                                   в) 
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                                г)                                                   д)                                                    е) 

Рис. 3 Температурні поля при різних режимах течії в каналах з хвилеподібною (а, б, в) та 

пласкою поверхнею (г, д, е): 

а), г) – плівковий режим течії ; б), д) – режим захлинання; в), е) – режим уносу. 

 

Поступове збільшення витрати рідини викликає звуження прохідного перерізу для 

газового потоку, що рухається протитечійно, внаслідок чого, гідравлічний тиск в каналі 

збільшується. Значення критичної швидкості газу (див. табл. 2) визначають початок зміни 

плівкового режиму на режим захлинання та переходу до режиму уносу. Порядок чисел Re, 

розрахованих на базі критичних значень швидкості газу і які характеризують перехід режиму 

руху, наведені в табл. 2. Збільшення значення числа Re при збільшенні об’ємної витрати 

рідини на хвилеподібній стінці узгоджуються з результатами експерименту в каналі з 

поверхнею, екранованою сіткою [3]. Наявність канавок у хвилеподібній стінці значно 

покращує розподіл рідкої плівки по бічній поверхні каналу. Канавки виконують роль 

накопичувачів і розподілювачів рідини, що навіть при великих числах Reг дозволяє 

підтримувати поверхню змоченою. 

Отримані в результаті розрахунку температурні поля (рис. 3) дозволяють визначати 

границі зон з найбільшими та найменшими температурними градієнтами в будь-якій точці 

досліджуваного каналу. Густина ізотерм (рис. 3) поблизу плівки рідини при плівковому 

режимі течії значно більша в порівнянні з режимом захлинання. Найгіршим , з точки зору 

теплообміну між рідиною і газом, є режим уносу, так як контакт між фазами в границях 

робочої зони каналу практично відсутній – рідина виноситься потужним газовим потоком за 

межі каналу. 
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                               а)                                                   б)                                                     в) 

 

 
                             г)                                                       д)                                                  е) 

Рис. 4 Температурні поля рідкої фази при різних режимах течії в каналах 

з хвилеподібною (а, б, в) та пласкою поверхнею (г, д, е): 

а), г) – плівковий режим течії ; б), д) – режим захлинання; в), е) – режим уносу. 

 

Температурні поля рідкої фази показують, що температура рідини для каналу з 

пласкою стінкою має більше значення в приграничному шарі (рис. 4), але в каналі з 

хвилеподібною стінкою рідина є більш прогрітою по всьому шару, тому при цьому 

теплообмін є більш інтенсивним. Це пояснюється тим, що у каналі з хвилеподібною стінкою 

площа теплообміну є більшою, ніж у каналі з пласкою стінкою, що викликано більшими 

збуреннями по всьому каналі. 

Розроблена модель дозволяє визначати граничні умови використання апарата, 

інтенсивність теплообміну, ступінь нагріву рідини та охолодження газу при різних витратах, 

режимах течії, параметрах потоків, геометричних характеристиках каналу, зокрема, поверхні 

теплообміну. 

Для визначення ефективності теплообміну необхідно скласти масові та теплові 

баланси при різних витратних характеристиках. 
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Масовий баланс для газової фази (повітря): 

 

 
пов пов пов

вх вих.в. вих.в.m m m   (3) 

 

та аналогічно для рідини (води): 

 
вод вод вод

вх вих.в. вих.в.,m m m   (4) 

 

де  
пов вод

вх вх,  m m  – масова витрата на вході повітря та води 

відповідно, кг/с; 
пов вод

вих.в. вих.в.,  m m  – масова витрата на виході через верхню 

частину каналу повітря та води відповідно, кг/с; 
пов вод

вих.н. вих.н.,  m m  – масова витрата на виході через нижню 

частину каналу повітря та води відповідно, кг/с. 

При цьому тепловий баланс матиме такий вигляд (для 

повітря): 

 

 пов повпов пов пов пов пов
вих.н. вих.в.пов вих.н. вх вих.в. вх.( ) ( )pQ c m T T m T T         (5) 

 

та аналогічним чином для рідини (води): 

 

 вод водвод вод вод вод вод
вих.н. вих.в.вод вих.н. вх. вих.в. вх.( ) ( ) ,pQ c m T T m T T         (6) 

Рис. 5 Визначення масового 

та теплового балансів 

 

де  
пов вод,  p pc c  – питома теплоємність повітря та води відповідно, Дж/(кг·К); 

пов вод

вх вх.,  T T  – задана температура на вході повітря та води відповідно, К; 

пов вод

вих.н. вих.н.,  T T  – середня температура на виході через нижню частину каналу повітря та 

води відповідно, К; 
пов вод

вих.в. вих.в.,  T T  – середня температура на виході через верхню частину каналу повітря та 

води відповідно, К. 

Складання масових балансів показало велике розбіжність, що обумовлено 

нестаціонарністю процесів. Тобто значення витрат на вході та виходах з каналу не 

співпадали у відповідний момент часу. У зв’язку з цим складання теплових балансів за цим 

методом (рівняння 3-6) не є досить коректним. 

Тому для визначення теплового потоку від газу до рідини були розроблені функції 

поля (Custom Field Functions) при використанні програмного пакету ANSYS Fluent: 

 
пов пов пов

пов p Y statQ c V T     
 

(7) 

 

де  
пов  – густина повітря, кг/м

3
; 

YV  – швидкість руху повітря вздовж осі Y, м/с; 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

492 

statT  – статична температура суміші, К; 

пов  – об’ємна частка повітря в суміші, у. о.; 

Проінтегрувавши даний вираз (7) для всіх комірок на вході та виходах з каналу можна 

отримати теплові потоки повітря. Занесемо у табл. 3, 4 розраховані за даною функцією (7) 

теплові потоки при різних витратах води та повітря та побудуємо відповідні графіки 

залежностей для каналу з пласкою (рис. 6) та хвилеподібною (рис.7) стінкою. 

 

Таблиця 3 

Тепловий потік при різних витратних характеристиках для каналу з пласкою стінкою 

Об’ємна 

витрата 

рідини, 

V, м
3
/с 

Швидкість потоку газу W, м/с 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2 0,4265 0,5422 0,7136 0,8153 0,9841 1,3024 1,4004 0,9558 0,5583 

2 0,4512 0,61187 0,7556 0,8673 1,0234 1,1729 1,18543 0,8544 0,6433 

3 0,4853 0,6381 0,80647 0,9274 1,0485 1,1523 0,82354 0,7003 0,7536 

 

 

Рис. 6 
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Таблиця 4 

Тепловий потік при різних витратних характеристиках для каналу з хвилеподібною стінкою 

Об’ємна 

витрата 

рідини, 

V, м
3
/с 

Швидкість потоку газу W, м/с 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1,2 0,5966 0,8854 1,1885 2,1567 3,7584 5,367 6,2635 6,5488 3,1657 

2 0,6216 1,0682 1,53 2,564 4,1465 5,83976 6,0468 4,4368 3,5486 

3 0,65323 1,1235 1,7557 2,7032 4,3647 5,9484 5,6729 4,2354 3,7465 

 

 

Рис. 7 

 

Розрахунки показали, що тепловий потік збільшується при підвищенні швидкості газу 

при плівковому режимі та режимі захлинання. При подальшому збільшенні швидкості газу 

тепловий потік різко зменшується, що пояснюється уносом води за межі каналу та 

зменшенню площі теплообміну. При чому теплообмін краще при більшій об’ємній витраті 

рідини. 

Якщо порівнювати дві моделі, то для канал з хвилеподібною стінкою показав значно 

більшу ефективність теплообміну, ніж канал з пласкою стінкою. 

Так як при меншій об’ємній витраті режим уносу наступає при більшій швидкості 

руху газу, то найбільш ефективний теплообмін спостерігається саме при витраті рідини 1,2 

м
3
/с при граничній швидкості газу (до режиму уноса). 
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ВИСНОВКИ 

 

• Розроблено математичну модель нестаціонарного теплообміну в мультифазній 

системі, яка дозволяє досліджувати режими течії та процеси теплообміну при різних 

вихідних умовах і спостерігати як миттєві їх характеристики, так і їх динаміку. 

• Виконано числову реалізацію моделі за допомогою методу скінчених об’ємів, та 

адаптовано для розрахунків стандартне програмне забезпечення. Проведено ряд числових 

розрахунків та отримано розподіл температурних полів та характер розподілу полів 

швидкостей в прямокутному каналі. 

• Розроблена чисельна модель дозволила визначити перехідні режими руху фаз. 

Візуалізація результатів розрахунків значно доповнює результати натурних експериментів, 

покращує деталізацію загальної картини процесу та допомагає у визначенні локальних 

характеристик процесу. В кінцевому рахунку, модель дозволяє прискорити і уточнити 

дослідження, підвищити ефективність використання теплової енергії. 

• З точки зору енргоефективності модель з хвилеподібною стінкою є кращою, ніж 

модель з хвилеподібною стінкою. А найбільш ефективний теплообмін спостерігається при 

більшій швидкості газу в такому діапазоні, що відповідає режиму захлинання. 

• Заплановано подальший розвиток моделі в напрямку дослідження двофазних 

протитечійних процесів з врахуванням масообміну при конденсації чи випаровуванні на 

границі розподілу фаз, а також дослідження течії при типах стінок каналу. 
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УДК574.2:57.03(477)(07) 

Луц Т.Є., Чернега О.В. 

НТУУ  «КПІ», м.Київ, Україна 

Вплив електромагнітного випромінювання на людину 

 нотація.У доповіді йдеться про вплив електромагнітного випромінювання на організм 

людини, його наслідки, про основні діапазони випромінювання та методи захисту від їх дії. 

Ключові слова: людина, електромагнітні хвилі, захист. 

 

Луц Т.Е., Чернега А.В. 

НТУУ  «КПИ», Киев, Украина 

Влияние электромагнитного излучения на человека 

 ннотация.В докладе говорится о влиянии электромагнитного излучения на организм 

человека, его последствия, об основных диапазонах излучения и методы защиты от их 

воздействия. 

Ключевые слова: человек, электромагнитные волны, защита. 

 

Luts T.E., Chernega A.V. 

NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine 

Influence of electromagnetic radiation on human 
Annotation.The report said the influence of electromagnetic radiation on the human body, 

theireffects on the main ranges of radiation and methods of protection from their actions. 

Keywords: human, electromagnetic waves, protection. 

 

З того часу, коли почалося практичне використання радіо, люди почали спостерігати 

шкідливий вплив радіохвиль на організми живих істот, у тому числі й людей. 

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка безпосередньо працює з 

джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає поблизу джерел 

випромінювання. Наприклад, у моряків, що несуть службу на кораблях, досить часто 

спостерігається пригнічений настрій та головні болі. Першим дослідником цього явища був 

лікар Павло Іванович Іжевський, який, до речі, був досить близьким знайомим винахідника 

радіо Олександра Степановича Попова. 

Оточуюче нас середовище завжди перебувало під впливом електромагнітних полів. Ці 

поля називаються фоновим випромінюванням та спричинені природою. З розвитком науки й 

технікифонове випромінювання значно підсилилося. Тому електромагнітні поля, які можна 

віднести до антропогенних, значноперевищують природний фон і останнім часом 

перетворилися на небезпечний екологічний чинник. Встановлено, що переважна частина 

населення знаходиться в умовах підвищеної активності ЕМП. 

При дослідженні впливу електромагнітних полів на організм людини, взяли під 

нагляд тестову групу людей, що мешкали поблизу радіостанцій. Це дослідження дало дуже 

цікавий та тривожний результат: у цій контрольній групі кількість скарг на здоров’я майже у 

два рази перевищувала середню. При дослідженні дітей було виявлено порушення розумової 

працездатності, зниження уваги через розвиток послідовного гальмування та пригнічення 

нервової системи. Було також виявлено, що в наслідок дії електромагнітних полів страждає 

також і імунно-біологічна система. Можливе також виникнення гострих та хронічних хвороб 

та функціональні порушення у роботі майже усіх систем організму. Зміни діяльності 

нервової та серцево-судинної систем мають кумулятивний характер, та не зважаючи на це 

при припиненні впливу, а також поліпшенні умов праці, як правило, спостерігається 

покращення їх функціонування. Тривалий вплив електромагнітних полів все одно 
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призводить до стійких порушень та захворювань. 

Розрізняють основні діапазони електромагнітного випромінювання: ВЧ, УВЧ, СВЧ. 

Розглянемо випромінювання ВЧ та УВЧ діапазонів. Медичні обстеження засвідчили 

суб’єктивні розлади, що спостерігаються під час роботи: слабкість, підвищена 

втомлюваність, пітливість, сонливість, а також розлад сну, головний біль, болі в області 

серця. Пригнічуються також харчові та статеві рефлекси. Активність впливу полів різних 

діапазонів частот зростає з ростом частоти і дуже серйозно впливає у СВЧ діапазоні. У цьому 

діапазоні працюють багато теле- та радіостанцій, а також майже усі радіорелейні станції, 

радіолокатори, та інше. На заході хвилі цього діапазону прийнято називати “мікрохвилями”. 

СВЧ випромінювання поширюється у межах прямої видимості. На деяких ділянках діапазону 

СВЧ хвилі розсіюються молекулами кисню, атмосферними опадами, та інше, що обмежує 

дальність їх поширення. У наведеній вище апаратурі, що використовує СВЧ діапазон, його 

використовування пов’язане із зменшенням перешкод та більш високої якості передачі 

інформації ніж у УВЧ діапазоні. 

Для захисту людини від шкідливого впливу електромагнітних полей приймаються 

нормативи та стандарти. Треба зазначити, що будь-які норми та стандарти, пов’язані із 

захистом людини від небезпечного впливу, завжди являють собою компромісс між 

перевагами використання нових технологій та нової техніки і можливим ризиком, 

спричиненим цим використанням. 

Ми бачимо, що електромагнитні поля дуже сильно впливають на людський організм. 

Вони негативно впливають майже на усі системи організму. Тому треба створювати певні 

методи захисту від іх дії. Найпоширенішими з таких методів є такі: 

-зменшення щільності потока енергії, якщо дозволяє даний технологічний процес 

абообладнання. 

- захист часом (тобтообмеження часу знаходження у зоніджерела ЕМП). 

- захис твідстанню. 

- екранування робочого місця чи джерела. 

- раціональне планування робочого місця. 

- застосування засобів попереджувальної сигнализації. 

- застосування засобів особистого захисту. 

Отож є досить багато методів захисту свого здоров’я від небезпеки на робочому місці 

з підвищенним електромагнітним фоном. Крім того треба вимагати від керуючих органів 

дотримування державних стандартів України та не порушувати їх норм. 
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МОРАЛЬНО ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ – СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Розглянуто значення морально здорових умов праці. Поняття морально здорові умови 

праці розкрито через морально-психологічні аспекти управління, ролі особистих якостей 

працівника, систему цінностей організації, аспекти соціального розвитку працівника, етику 

у трудовому колективі. 

Рассмотрено значение морально здоровых условий труда. Понятие морально 

здоровые условия труда раскрыто через морально-психологические аспекты управления, 

роли личностных качеств работника, систему ценностей организации, аспекты 

социального развития работника, этику в трудовом коллективе. 

A value is considered moral healthy terms of labour. A concept is moral the healthy terms of 

labour are exposed through the moral-psychological aspects of management, roles of personality 

qualities of worker, system of values of organization, aspects of social development of worker, 

ethics in a labour collective. 

 

Актуальність теми: Сучасна людина значну частину свого життя щоденно 

проводить на роботі, у трудовому колективі. Умови праці та трудові відносини є важливим 

фактором фізичного та духовного здоров’я працівників. Тому останнім часом охорона праці 

трактується ширше, передбачається охорона здоров’я конкретної людини (а не тільки її 

працездатності) з врахуванням фізичних, фізіологічних, психологічних та ментальних 

особливостей. Оскільки головним економічним ресурсом є людина - працівник, професіонал, 

то від її здоров’я і працездатності залежить успіх будь-якої організації, прибуток і 

соціальний ефект. Одною із важливіших складових сучасної охорони праці є створення 

сприятливого психологічного виробничого середовища. Це повинно виключати виникнення 

на роботі стресів, не допускати застосування психічного чи фізичного  насильства з боку 

керівництва або колег, запобігати збільшення травматизму чи професійних захворювань на 

нервовому грунті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих аспектів 

морального клімату на підприємстві присвятили свої публікації такі вітчизняні дослідники: 

Харчишина О.В., Іваненко А.В., Ліщинська О., та інші.  

Метою дослідження є узагальнення питань, які стосуються моральних умов праці 

індивіда в організації, у трудовому колективі,  а саме: соціальний розвиток, етичні питання, 

психологічні аспекти праці, цінності організації, особисті якості працівників та поняття 

моральної шкоди. 

Об’єктом дослідження виступає система економічних відносин з приводу організації 

праці в суспільстві та на підприємстві. 

 Предмет дослідження – моральні умови праці. 

1. Морально-психологічні аспекти управління підприємством 

Зростання ролі морально-психологічного чинника в управлінні є закономірним для 

цивілізованої економіки (лат. moralis, mores — “вдача”, “натура”, “склад душі”, “звичка”), 

актуалізує значення особистості. Моральність — це вимір, який визначає поведінку людини, 

її ставлення до суспільства, містить внутрішню потребу особистості здійснення моральних 

дій та вчинків. Але не завжди управлінці дотримуються моральних норм, не завжди одні й ті 
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самі дії, вчинки, поведінка у різних країнах набувають однакової етичної форми та етичної 

оцінки [1]. 

Неетична поведінка керівника, працівника, є деструктивним, деморалізуючим 

чинником, може зруйнувати психологічну цілісність організації. Здебільшого її 

спричинюють: 

   -  конкурентна боротьба, значний обсяг “тіньової” економіки, що знецінює етичні 

проблеми. Однак це не є підставою для порушень загальноприйнятих правил управління, 

економіко-етичної, правової та етико-психологічної основи управлінської діяльності. 

Діловий ризик не повинен виходити за межі закону. Працівник має пам'ятати, що 

професіоналізм, патріотизм, порядність і відповідальність — важливі складові його 

морального авторитету, ігнорування яких значно послабить його позиції; 

   - морально-психологічна непідготовленість управлінців, яка проявляється в 

патологічному ставленні до грошей, нерозумінні важливості спрямування доходів на 

розвиток, підвищення конкурентоздатності організації. Вона не сприяє позитивній репутації 

керівника серед партнерів та в суспільстві загалом. Великої шкоди репутації керівників 

завдає незнання етико-технологічних аспектів ведення переговорів, психологічних прийомів 

переконуючого впливу, етнопсихологічних особливостей етики інших народів (міжнародної 

етики), етики відносин зі співробітниками, споживачами, партнерами, конкурентами тощо; 

   - загальне зниження ролі етики в організації, суспільстві, низькі моральні якості 

співробітників організацій, фірм, відсутність стимулювання етичної поведінки керівників. В 

той же час є фірми де розуміють значення створення моральних умов праці і тому в них 

створюють комітети з етики (для повсякденного оцінювання етичної практики), 

запроваджують спеціальні посади з етики (адвоката, соціального працівника тощо) [2]. 

2. Роль особистісних якостей працівників у виробничому процесі 

Моральна поведінка працівника, стиль його роботи — це система повсякденних 

вчинків, в яких виявляється його ставлення до людей, суспільства, своєї діяльності. Моральні 

цінності зумовлюють його повсякденні вчинки. Поведінка керівника має бути реально 

сприйманим моральним орієнтиром для підлеглих. Уміння та звички керівника, що 

становлять основу реальних вчинків, є індикаторами його моральних позицій та переконань. 

Саме тому оцінюють керівника не за його декларативними заявами, а за моральними 

уміннями і звичками. Моральне обличчя керівника утворюють загальні, конкретні та 

специфічні моральні якості. Моральні якості — моральна характеристика найтиповіших рис 

поведінки індивіда [1]. 

   До загальних моральних якостей відносять: 

   • патріотизм — вірність своїй батьківщині, дотримання й розвиток кращих традицій 

свого народу тощо; 

   • гуманізм — визнання суверенності особистості й недоторканності її достоїнства, 

віра в невичерпність людської доброзичливості; 

   • справедливість — об'єктивне оцінювання індивідуально-ділових якостей і дій 

людей, визнання їхньої індивідуальності, відкритість до спілкування, самокритичність. 

   Конкретні моральні якості репрезентують: 

   • совість — загострене почуття особистої відповідальності перед суспільством і 

людьми; 

   • моральна воля — розвинутий самоконтроль, уміння домагатися мети, завойовувати 

повагу людей; 

   • професійна чесність — ділова вимогливість, самовіддача в роботі, уміння говорити 

правду “в очі”; 

   • організованість — взаємодія індивідуального і спільного, вміння структурувати і 
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програмувати діяльність відповідно до правил і норм організації; 

   • товариськість — взаємна солідарність, повага і довіра, які утворюють спільність 

інтересів і цілей ; 

   • мужність — сміливість, уміння переносити особисті неприємності та службові 

невдачі; 

   • принциповість — повага думки інших, уміння відстоювати свою і чиїсь позиції. 

   Серед специфічних якостей виокремлюють: 

   • скромність — ретельність, розумне використання влади, критичне ставлення до 

своїх заслуг і недоліків; 

   • відповідальність — єдність слова і діла, “смак” до ділового ризику; 

   • щедрість — безкорисливість, надання допомоги людям, співчутливість; 

   • оптимізм — віра в себе й людей, у свій моральний вибір, краще майбутнє; 

   • великодушність — терпимість до недоліків людей, уміння прощати образи, не бути 

злопам'ятним та ін. Вони зорієнтовані переважно на технологію спілкування керівника, на 

його “ефект чарівності”, є похідними від загальних і конкретних моральних якостей. 

   Усі моральні якості працівників взаємозалежні, сприяють вияву одна одної, 

відтворюють цілісну модель морального складу керівника. В організаціях, де турбуються про 

моральне здоров'я управлінських кадрів, періодично (наприклад, двічі на рік) проводять 

етикометрію — спеціальне вивчення громадської суспільної думки про загальні, конкретні та 

специфічні моральні якості всіх керівників і працівників [ 2 ]. 

3. Система цінностей як основа внутрішньої культури організації 

Дуже важливим є такий аспект трудової поведінки індивіда, наповнення праці 

глибоким моральним змістом. Зазвичай необхідною умовою трудових успіхів є ставлення до 

праці як до почесного суспільного обов’язку, задоволення результатами своєї праці, 

відповідальне ставлення до споживачів і навколишнього середовища. Саме тому особливого 

значення набуває концепція організаційної культури та системи цінностей організації  [].  

Саме здатність підприємства створити ключові цінності, які об’єднають зусилля усіх 

структур і спрямують їх на спільну мету, є одним з ключових джерел успіху. Система 

цінностей є мотиво утворюючим фактором, який впливає на ставлення людини до праці і до 

цілей підприємства, у якому вона працює. У таблиці 1 наведено основні ознаки процесів 

формування організаційних цінностей. 

Таблиця 1 [3]. 

Основні характеристики керованого і спонтанного процесів формування організаційних 

цінностей. 

Харак- 

теристики  

Керований процес Спонтанний процес 

Суть Відбувається під впливом зусиль 

менеджерів і неформальних лідерів 

 

Відбувається некеровано в процесі 

розвитку організації під впливом 

факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища 

Етапи 

 

 

1) розробка стратегії та основних 
стратегічних цінностей 

2) пропаганда організаційних 
цінностей із врахуванням 

індивідуальних інтересів 

3) надання підтримки носіям 
цінностей 

4) стимулювання прояву 

1) поступовий процес визначення 
цінностей на основі досвіду 

групової взаємодії 

2) природний відбір цінностей під 
впливом конкуренції 

індивідуальних, групових та 

загально фірмових цінностей 

3) прийняття персоналом 
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поведінки, яка відповідає 

цінностям 

 

цінностей неформальних 

лідерів, копіювання їхньої 

поведінки 

Результати 

 

Формування організаційних 

цінностей відбувається у заданому 

форматі. Організаційні цінності 

сприяють реалізації стратегії 

компанії, позитивно впливають на її 

довгострокову ефективність.  

 

Великою є вірогідність формування 

деструктивних цінностей, процес 

формування цінностей є дуже 

розтягнутим у часі. Організаційні 

цінності більше орієнтовані на 

потреби окремих працівників або 

неформальних груп, ніж на інтереси 

організацій в цілому. За таких умов 

довгострокова ефективність не є 

можливою. 
 

Характер трудової поведінки працівника та рівень його лояльності до фірми 

визначаються чотирма групами факторів: 

- очікуваннями працівника відносно організації; 

- індивідуальними цінностями; 

- очікуваннями організації відносно працівника; 

- організаційною культурою (рис. 1). 

 

Рис. 1. Механізм взаємодії очікувань та цінностей у організації [ 3 ]. 

Взаємодія індивідуальних і організаційних цінностей та очікувань може бути як 

негативною, так і позитивною. Працівник може сприйняти цінності організації, а може 

частково або й повністю їх відкинути. Зрозуміло, що найкращі результати досягаються тоді, 

коли цінності працівника і організації корелюють між собою. 

В результаті взаємодії індивідуальних та організаційних цінностей можуть утворитися 

чотири типи адаптації працівника до умов організації: 

1) конформізм – повне прийняття організаційних норм і цінностей; 

2) адаптивний індивідуалізм – повне або майже повне сприйняття основних 

організаційних цінностей та часткове або повне неприйняття другорядних цінностей; 

Очікування 

працівника 

Очікування 

організації 

Організаційна 

культура 

Взаємодія очікувань та цінностей 

Конформізм Адаптивний 

індивідуалізм 

Заперечення Мімікрія 

Негативна взаємодія:  

Конфлікт Позитивна взаємодія: 

Злиття, Кооперація, Компроміс 

Цінності 

працівника 
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3) мімікрія – неприйняття основних цінностей з одночасним прийняттям другорядних, 

в результаті чого створюється ілюзія лояльності та вмотивованості працівника; 

4) заперечення – працівник не приймає жодних цінностей організації. 

На основі цінностей формується місія, яка у стислому вигляді виражає сенс існування 

компанії.  Внутрішнє спрямування місії полягає у забезпеченні єдності серед працівників, 

вона покликана формувати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі, 

створювати основу для мотивації праці. Слід зазначити, що, хоча свідомість індивіда має 

властивість сприймати, перш за все, видимі прояви організаційної культури, проте така 

глибинна першопричина трудової поведінки як цінності повинна завжди враховуватись 

керівництвом в процесі стратегічного управління і формування організаційної культури та 

цінностей [ 3 ]. 

4. Ключові аспекти соціального розвитку працівників 

Соціальний розвиток працівників та підприємства пов'язаний з необхідністю 

створення сприятливих умов діяльності. Довгі роки в управлінні виробництвом 

найважливішими вважалися технічні й організаційно-економічні фактори і це призвело до 

недооцінки і, як наслідок, до дисбалансу в розвитку виробничої і соціальної сфер. Все це 

відбилося на нинішньому стані економіки та рівні життя працівників. Саме тому були 

запропоновані наступні складові соціального розвитку колективу підприємства: прискорення 

науково-технічного прогресу, створення бази для творчої діяльності людей, забезпечення в 

колективі оптимальних умов праці, створення умов для реабілітації кадрів, підвищення 

культурного та технічного рівня кадрів, задоволення духовних потреб, трудовий, розумовий, 

фізичний, моральний та естетичний розвиток особистості, удосконалення соціальних 

відносин та соціального контролю (рис 2).  

 
Рисунок 2. Модель соціального розвитку колективу підприємства [ 4 ]. 
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У наведеній моделі центром уваги є особистість, яка виступає головним елементом 

колективу. Соціальний розвиток слід розглядати як цілеспрямовані перетворення, що 

призводять до позитивних змін у всіх сферах життєдіяльності працівників та розвитку їхніх 

здібностей [ 4 ].  

5. Етика у трудовому колективі 

Існує низка різного роду конкретних принципів, прикладних етичних правил, 

норм, принципів, які допомагають вирішити щоденні проблеми підприємців. У межах 

діяльності компаній існує цілий арсенал заходів, спроможних покращити моральний 

клімат і підвищити етичний рівень працівників. Для досягнення сприятливого 

морального клімату в організації дослідники пропонують такі заходи: 

- розробка етичних нормативів (положень стосовно моральних цінностей, принципів, 

правил); 

- створення комітетів з етики (свого роду «совість організації», що ухвалює рішення із 

спірних питань); 

- створення кодексів корпоративної етики; 

- проведення соціальних ревізій, звітування перед громадськістю; 

- навчання співробітників етичній поведінці; 

- етичний консалтинг; 

- особистий приклад керівника [ 5 ]. 

Висновки 

1) Моральні умови праці є одним з найважливіших факторів здоров’я працівника і всього 
трудового колективу організації. Моральні умови праці пов’язані з наступними 

аспектами: цінності організації, соціальний розвиток, дотримання етичних принципів у 

бізнесі, розвиток особистих якостей і здібностей працівників, забезпечення всебічного 

розвитку особистості. 

2) На відміну від поширеного стереотипу, успіху у бізнесі зазвичай важко досягти без 
дотримання «морально-етичного кодексу», що, у свою чергу, визначає цінність кожного 

окремого працівника в ієрархії підприємства.  

3) Належне виконання рядовими працівниками та управлінцями свої службових обов’язків 
багато в чому залежить від особистих моральних якостей працівників усіх рівнів. 

Моральне здоров’я працівника – запорука успіху компанії. 

4) Важливу роль у бізнесі відіграє питання взаємодії особистісних цінностей професіоналів 
та відповідність їх цінностям компанії. У цьому зв’язку виділяють різні типи взаємодії 

цінностей та очікувань працівника і компанії.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

 Існування людини у будь-якій сфері пов’язане з впливом на неї та на її осередок 

перебування електромагнітних полів. У випадку нерухомих електростатичних зарядів ми 

маємо справу з електростатичними полями. 

 У даній роботі було виконано дослідження впливу електричних полів від надлишкових 

зарядів на предметах, одязі та тілі людини на її нервову та серцево-судинну системи. 

 Ключові слова: людина, електромагнітне поле, електростатичне поле, вплив, 

нервова система, серцево-судинна система. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Существование человека в любой среде связано с воздействием на него и среду его 

обитания электромагнитных полей. В случае неподвижных электрических зарядов мы 

имеем дело с электростатическими полями. 

В данной работе исследовано влияние электрических полей от избыточных зарядов 

на предметах, одежде и теле человека на его нервную и сердечно-сосудистую системы. 

Ключевые слова: человек, электромагнитное поле, электростатическое поле, 

влияние, нервная система, сердечнососудистая система. 

 

 

RESEARCH FOR THE INFLUENCE OF THE STATIC ELECTRICITY ON THE HUMAN 

ORGANISM  

 

The existence of human is connected with influence on him and his environment from the 

electromagnetic fields. In case of stationary electric charges we are dealing with electrostatic 

fields.  

In this paper we have studied the effect of the electric fields from the excess charges on 

items, clothing and human body to his nervous and cardiovascular systems. 

Keywords: human, electromagnetic field, electrostatic field, influence, nervous system, 

cardiovascular system. 

 

Причины возникновения статического электричества 

 

Наряду с естественными статическими электрическими полями в условиях 

техносферы и в быту человек подвергается воздействию искусственных статических 

электрических полей. 

Электростатические заряды возникают на поверхностях как жидких, так и твердых 

материалов, в результате сложного процесса контактной электролизации.  

Интенсивность образования электрических зарядов определяется различием 

электрических свойств материалов, а также силой и скоростью трения. Чем больше сила и 

скорость трения и больше различие электрических свойств, тем интенсивнее происходит 

образование электрических зарядов. 
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Например, электростатические заряды образуются на кузове двигающегося в сухую 

погоду автомобиля, если резина колес обладает хорошими изолирующими свойствами. В 

результате между кузовом и землей возникает электрическое напряжение, которое может 

достигнуть 10кВ (киловольт) и привести к возникновению искры при выходе человека из 

автомобиля — разряд через человека на землю. 

Заряды могут возникнуть при измельчении, пересыпании и пневмотранспортировке 

твердых материалов, при переливании, перекачивании по трубопроводам, перевозке в 

цистернах диэлектрических жидкостей (бензина, керосина), при обработке диэлектрических 

материалов (эбонита, оргстекла), при сматывании тканей, бумаги, пленки (например, 

полиэтиленовой). При пробуксовывании резиновой ленты транспортера относительно 

роликов или ремня ременной передачи относительно шкива могут возникнуть электрические 

заряды с потенциалом до 45 кВ. 

Кроме трения, причиной образования статических зарядов является электрическая 

индукция, в результате которой изолированные от земли тела во внешнем электрическом 

поле приобретают электрический заряд. Особенно велика индукционная электролизация 

электропроводящих объектов. Например, на металлических предметах (автомобиль и т.п.), 

изолированных от земли, в сухую погоду под действием электрического поля вы-

соковольтных линий электропередач или грозовых облаков могут образовываться 

значительные электрические заряды. 

На экранах мониторов и телевизоров положительные заряды накапливаются под 

действием электронного пучка, создаваемого электроннолучевой трубкой. 

В радиоэлектронной промышленности статическое электричество образуется при 

изготовлении, испытании, транспортировке и хранении полупроводниковых приборов и 

интегральных микросхем, в помещениях вычислительных центров, на участках 

множительной техники, а также в ряде других процессов, где применяются диэлектрические 

материалы, являясь побочным нежелательным фактором. 

В химической промышленности при производстве пластических материалов и 

изделий из них также происходит образование электростатических зарядов и полей 

напряженностью 240-250кВ/м. 

 

Опасные и вредные факторы статического электричества 

При прикосновении человека к предмету, несущему электрический заряд, происходит 

разряд последнего через тело человека. Величины возникающих при разрядке токов 

небольшие и они очень кратковременны. Поэтому электротравм не возникает. Однако 

разряд, как правило, вызывает рефлекторное движение человека, что в ряде случаев может 

привести к резкому движению, падению человека с высоты. 

Кроме того, при образовании заряда с большим электрическим потенциалом вокруг 

них создается электрическое поле повышенной напряженности, которое вредно для 

человека. При длительном пребывании человека в таком поле наблюдаются функциональные 

изменения в центральной нервной, сердечно-сосудистой и других системах.  

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются 

разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение 

аппетита и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого 

разряда. Склонность к «фобиям» обычно сочетается с повышенной эмоциональной 

возбудимостью». 

Наибольшая опасность электростатических зарядов заключается в том, что искровой 

разряд может обладать энергией, достаточной для воспламенения горючей или 

взрывоопасной смеси. Искра, возникающая при разрядке электростатических зарядов, яв-
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ляется частой причиной пожаров и взрывов. 

Так, удаление из помещения пыли из диэлектрического материала с помощью 

вытяжной вентиляции может привести к накоплению в газоходах электростатических 

зарядов и отложений пыли. Появление искрового разряда в этом случае может привести к 

воспламенению или взрыву пыли. 

При перевозке легковоспламеняющихся жидкостей, при их перекачке по 

трубопроводам, сливе из цистерны или за счет плескания жидкости накапливаются 

электростатические заряды, и может возникнуть искра, которая воспламенит жидкость. 

Наибольшую опасность статическое электричество представляет на производстве и в 

транспорте, при наличии пожаро-взрывоопасных смесей, пылей и паров 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

В бытовых условиях (например, при хождении по ковру) накапливаются небольшие 

заряды, и энергии возникших искровых разрядов недостаточно для инициирования пожара в 

обычных условиях быта. 

 

Защита от статического электричества 

Допустимые уровни напряженности полей зависят от времени пребывания на рабочих 

местах. Предельно допустимый уровень напряженности электростатических полей равен 60 

кВ/м в 1 ч. 

Применение средств защиты обязательно в тех случаях, когда фактические уровни 

напряженности электростатических полей на рабочих местах превышают 60 кВ/м. 

При выборе средств защиты от статического электричества должны учитываться 

особенности технологических процессов, физико-химические свойства обрабатываемого 

материала, микроклимат помещений и др., что определяет дифференцированный подход при 

разработке защитных мероприятий.  

 

Защита от статического электричества осуществляется двумя путями: 

• уменьшением интенсивности образования электрических зарядов; 

• устранением образовавшихся зарядов статического электричества. 

 

Уменьшение интенсивности образования электрических зарядов достигается за счет 

снижения скорости и силы трения, различия в диэлектрических свойствах материалов и 

повышения их электропроводимости. Уменьшение силы трения достигается смазкой, 

снижением шероховатости и площади контакта взаимодействующих поверхностей. Скорости 

трения ограничивают за счет снижения скоростей обработки и транспортировки материалов. 

Так как заряды статического электричества образуются при плескании, распылении и 

разбрызгивании диэлектрических жидкостей, желательно эти процессы устранять или, по 

крайней мере, их ограничивать. Например, не допускается наполнение диэлектрическими 

жидкостями резервуаров свободно падающей струёй. Сливной шланг необходимо опустить 

под уровень жидкости или, в крайнем случае, струю направить вдоль стенки, чтобы не было 

брызг. 

Поскольку интенсивность образования зарядов тем выше, чем меньше 

электропроводность материала, то желательно применять по возможности материалы с 

большей электропроводностью или повышать их электропроводность путем введения 

электропроводных (антистатических) присадок. Так, для покрытия полов нужно 

использовать антистатический линолеум, желательно периодически проводить 

антистатическую обработку ковров, ковровых материалов, синтетических тканей и 

материалов с использованием препаратов бытовой химии. 
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Соприкасающиеся предметы и вещества предпочтительнее изготовлять из одного и 

того же материала, так как в этом случае не будет происходить контактной электролизации. 

Например, полиэтиленовый порошок желательно хранить в полиэтиленовых бочках, а 

пересыпать и транспортировать по полиэтиленовым шлангам и трубопроводам. Если сделать 

это не представляется возможным, то применяют материалы, близкие по своим 

диэлектрическим свойствам. Например, электризация в паре фторопласт-полиэтилен 

меньше, нежели в паре фторопласт-эбонит. 

Таким образом, для защиты от статического электричества необходимо применять 

слабоэлектризующиеся или неэлектризующиеся материалы, устранять или ограничивать 

трение, распыление, разбрызгивание, плескание диэлектрических жидкостей. 

Устранение зарядов статического электричества достигается прежде всего 

заземлением корпусов оборудования. Заземление для отвода статического электричества 

можно объединять с защитным заземлением электрооборудования. Если заземление 

используется только для снятия статического электричества, то его электрическое 

сопротивление может быть существенно больше, чем для защитного сопротивления 

электрооборудования (до 100 Ом). Достаточно даже тонкого провода, чтобы электрические 

заряды постоянно стекали в землю. 

Для снятия статического электричества с кузова автомобиля применяют 

электропроводную полоску — «антистатик», прикрепленную к днищу автомобиля. Если при 

выходе из автомобиля вы заметили, что кузов «искрит», разрядите кузов, прикоснувшись к 

нему металлическим предметом, например, ключом зажигания. Для человека это не опасно. 

Обязательно сделайте это, если собираетесь заправить машину бензином. 

Самолеты снабжены металлическими тросиками, закрепленными на шасси и днищах 

фюзеляжа, что позволяет при посадке снимать с корпуса статические заряды, 

образовавшиеся в полете. 

Для снятия электрических зарядов заземляются защитные экраны мониторов 

компьютеров.  

Влажный воздух имеет достаточную электропроводность, чтобы образующиеся 

электрические заряды стекали и через него. Поэтому во влажной воздушной среде 

электростатические заряды практически не образуется, и увлажнение воздуха является од-

ним из наиболее простых и распространенных методов борьбы со статическим 

электричеством.  

Еще один метод устранения электростатических зарядов — ионизация воздуха. 

Образующиеся при работе ионизатора ионы нейтрализуют заряды статического 

электричества. Таким образом, бытовые ионизаторы воздуха не только улучшают 

аэроионный состав воздушной среды в помещении, но и устраняют электростатические заря-

ды, образующиеся в сухой воздушной среде на коврах, ковровых синтетических покрытиях, 

одежде. На производстве используют специальные мощные ионизаторы воздуха различных 

конструкций, но наиболее распространены электрические ионизаторы. 

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая 

обувь, антистатические халаты, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, 

обеспечивающие электростатическое заземление тела человека. 

Заключение 

 

Статическое электричество - это совокупность явлений, связанных с возникновением, 

сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме 

диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных 

проводниках. 



ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

508 

Возникновение зарядов статического электричества происходит при деформации, 

дроблении веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, слоев 

жидких и сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, а также 

вследствие индукции. 

Наиболее чувствительны к электростатическим полям нервная, сердечно-сосудистая, 

нейрогуморальная и другие системы организма. Это вызывает необходимость 

гигиенического нормирования предельно допустимой интенсивности электростатического 

поля. 

Электростатическое поле характеризуется напряженностью, определяемой 

отношением силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине этого 

заряда. Единицей измерения напряженности является вольт на метр. Допустимый уровень 

напряженности электростатических полей - 60 кВ/м. в случае, если напряженность поля 

превышает это значение, должны применяться соответствующие средства защиты. 
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Вплив соціальних мереж на людину 
 нотація. В доповіді розглянуто переваги, які дає використання соціальних мереж в 

повсякденному житті. Велика увага приділяється ризикам, що пов’язані з захопленням 

соціальними мережами та шляхи їх усунення. 

Ключові слова: людина, соціальні мережі, ризик, захист, інтернет. 
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Влияние социальных сетей на человека 

 ннотация. В докладе приведены преимущества использования социальных сетей в 

повседневной жизни. Особое внимание уделено рискам, связанным с увлечением социальными 

сетями и пути их устранения. 

Ключевые слова: человек, социальные сети, риск, защита, интернет. 

 

Luts T.E., Kakovsky V.O. 
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The influence of social networks to human 

Annotation. The report shows the benefits of using social networks in everyday life. Particular 

attention is paid to the risks associated with  fad of social networking and how to overcome them. 

Keywords: human, social networks, risk, defense, internet. 

 

Сьогодні досить складно знайти людину,  котра не має персональної сторінки хоча б в 

одній з соціальних мереж. Соціальними мережами вважають онлайн-сервіси, призначені для 

відображення та організації соціальних стосунків. Особливою популярністю користуються ці 

ресурси серед сучасної молоді, яка все більше приділяє увагу віртуальності та інтернету. 

Соціальні мережі вирішують багато проблем суспільства, але треба пам’ятати про ризики 

пов’язані з ними та шляхи їх усунення.  

Існує  багато причин популярності соціальних мереж, і вони стосуються не тільки 

економії часу, а насамперед таких психологічних механізмів, які стосуються 

відповідальності, самовпевненості та  самозахисту. 

Із психологічної точки зору інтернет сприймається людиною чимось на рівні натовпу. 

А в натовпі, як відомо, обличчя і індивідуальність зникає, а з нею і відповідальність. Навіть 

закон жорсткіше карає тих, хто бере участь у груповому злочині. Коли ж людина потрапляє 

до інтернету, вона, як і в натовпі, нібито зникає, відчуває себе анонімною та недоторканою.  

В мережі можна легко написати будь-яку образу. Можна принизити людину. Можна 

влаштувати скандал, який затягне всіх, хто в цей час опинився на  сайті і т.д. Практично 

кожну дію в соціальних мережах може бути скориговано, тому людина перестає 

усвідомлювати наслідки своїх вчинків у реальному світі. І в результаті не в змозі правильно 

інтерпретувати навколишній світ.  

За останні 30 років учені спостерігають спад эмпатії в людей - вміння співпереживати, 

поставити себе на місце іншого. При цьому за останні десять років темпи спаду емпатії 

помітно прискорилися, що пов'язують з розвитком соціальних мереж в інтернеті. 

При цьому люди прагнуть привернути до себе якомога більше уваги в соцмережах, що 

змушує їх робити все більш ризиковані і божевільні речі. Якщо звернути на себе увагу не 

виходить, то людина впадає в депресію. Віртуальний світ дає високий рівень збудження і 
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радості, але люди не вчаться зав'язувати відносини в реальному світі і втрачають соціальні 

навички. Фахівці з Гетеборзького університету дійшли висновку, що спілкування цими 

інтернет-ресурсами досить негативно позначається на самопочутті людей з низьким рівнем 

освіти і доходів, а також жінок молодого віку. Чим більше вони користуються Facebook, тим 

гірше себе почувають, констатували вчені. Згідно з даними дослідження, кожен четвертий з 

користувачів відчуває внутрішній дискомфорт при порушенні регулярності спілкування з 

улюбленим ресурсом, хоча негативні емоції можуть виникати і при необмеженому 

перебуванні в Facebook. Але саме ці згадані категорії - люди з низьким освітнім і 

матеріальним рівнем і молоді жінки - відносяться до групи активних користувачів. 

Доктор психології Артур Гараганов з Росії заперечує негативний вплив соціальних 

мереж на людину. За його словами, спілкування в соцмережі дозволяє розширити кількість 

контактів.   За його словами, ці «віртуальні контакти», дозволяють показати людині себе, 

встановити нові зв'язки.   Сьогодні навіть діти намагаються зареєструватися в соціальній 

мережі і по ній спілкуватися зі своїми однокласниками і навіть їх батьками.   Люди, які 

переважно проводять свій час за комп'ютером, виходять в соціальну мережу, тому що робота 

рутинна, а їм хочеться спілкування, хочеться переключитися. При цьому він заявив, що 

спілкування в соціальній мережі не можна назвати залежністю. Соціальна мережа дозволяє 

людині бути максимально включеною в сучасне суспільство. 

За оцінками експертів, багато людей тепер витрачають щонайменше 50 відсотків 

свого неспання на онлайн час.  Для багатьох, велику частину цього часу витрачається на 

сайтах соціальних мереж, як Вконтакте. Люди віддають величезні частини їхнього 

особистого життя, коли вони залишають свої почуття, інтереси та ідеї в Інтернеті. І 

суспільство, здається, стає все більш відкритою для відсутність особистого життя, насправді, 

користувачі Вконтакте, здається, задовольняються цим, додавши, дуже особисті і дуже 

інтимні речі в свої профілі, що кожного, хто стає їхнім другом можна переглянути ці речі. 

Здається, що наше суспільство стало більш відкритим в даний час, і стало набагато більш 

відкритим для розміщення інтимної інформації в Інтернеті, але і досить анонімним в тому 

сенсі, що користувачі один одного ніколи не бачать, не зустрічаються, а просто спілкуються. 

Групою вчених було проведено дослідження з метою вияву впливу соціальних мереж 

на успішність студентів. На 20% краще за інших показали результати студенти, які 

готувалися до іспитів без використання Інтернету,так як вони приділяють навчанню в 

середньому на 88% більше часу. Уточнюється, що мова йде про час самостійної підготовки 

до занять. Подібний результат не став несподіванкою. Фахівці впевнені, що цифри будуть 

такими ж, якщо проводити дослідження в школах 

Можна виділити наступні ризики, з якими пов’язана захопленість соціальними 

мережами.  

 Представлення людиною особистою інформації.  Широко відомими є випадки, коли 

людина ставала жертвою злочинців, що натрапили на неї завдяки інформації розміщеної на 

персональній сторінці. Сучасні ресурси дозволяють отримати повний портрет користувача, 

починаючи від музичних вподобань та закінчуючи рівнем доходу та статків. 

Наявність недостовірної інформації.  Підчас спілкування в інтернеті, ви не можете 

бути впевненими в тому, що ваш співбесідник саме та людина, за яку себе видає. Крім того, 

велику долю інтернет-злочинів становить фітинг, коли шляхом обману аферисти дізнаються 

конфіденційну інформацію.  

Залежність. Інтернет-залежність вже давно є визнаною формою психічного 

захворювання, а соціальні мережі є ще одним його проявом. Люди починають більше 

піклуватися не досягненнями в реальному житті, а своєму іміджу в інтернеті, що викликає 

відповідні відхилення. Більш того, активні користувачі  перестають вирішувати проблеми 



ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

511 

реального життя, знаходячи видиме задоволення своїх потреб в віртуальній реальності, але 

оскільки насправді проблема в реальному житті не вирішується, залежність все більше 

поглиблюється. Залежність в свою чергу викликає комплекси, психічні розлади, часті зміни 

настрою та депресію. 

Соціальні мережі вирішують багато проблем суспільства, в тому числі проблему 

спілкування та пошуку старих друзів, але треба пам’ятати про ризики пов’язані з ними та 

шляхи їх усунення.  

 

 

 

 

 


