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УДК 621.311 

В.С. Савич, студент, , керівник к.т.н. доц. Беляев В.Л. 

ОНПУ, ИЭЭ, кафедра энергоменеджмента 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ 

МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИЛЬИЧЕВСКОГО МОРСКОГО 

ТОРГОВОГО ПОРТА ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«ЭНЕРГИЯ»  

 

  В роботі здійснено розрахунок плати за перетікання реактивної потужності, 

проведено аналіз режимів споживання та генерації реактивної потужності, обрано місця 

найбільш ефективного впровадження засобів автоматизації компенсуючих пристроїв та 

розраховано  розмір можливої економії. 

В работе осуществлен расчет платы за перетоки реактивной мощности, проведен 

анализ режимов потребления и генерации реактивной мощности, выбраны места наиболее 

эффективного внедрения средств автоматизации компенсирующих устройств и рассчитан 

размер возможной экономии. 

In this paper calculations of charges for reactive power flowing, the analysis of modes of 

consumption and generation of reactive power, selected places most effective implementation of 

automation devices and compensatory amount calculated possible savings. 

 

Проблема повышения эффективности производства, передачи и потребления 

электроэнергии актуальна для всех стран, отраслей предприятий из-за того, что уменьшение 

энергоемкости продукции позволяет снижать ее себестоимость и повысить 

конкурентоспособность. Актуальность этой проблемы усиливается в странах с 

ограниченными энергоресурсами, к которым можно отнести Украину, которая за счет своих 

энергоресурсов удовлетворяет около 50% своих потребностей в энергоносителях. Эта 

проблема приобретает чрезвычайную актуальность в условиях, когда цена импортных 

энергоносителей превышает приемлемые для экономики страны пределы.  

Как известно, электроэнергия производится генераторами электростанций 

электроэнергетической системы, передается и распределяется между потребителями в виде 

двух составляющих: активной и реактивной. Но электроприемники потребителей 

превращают в другие виды энергии, в целях выполнения полезной работы, только активную 

составляющую электроэнергии.  

Реактивная электроэнергия сопровождает все технологические процессы, происходящие 

в этой системе: выработку, передачу, распределение и потребление активной 

электроэнергии. Так что реактивная электроэнергия является неотъемлемой спутницей 

активной электроэнергии. Но выработка, передача и потребление реактивной 

электроэнергии, прежде всего, всегда связано с дополнительными потерями активной 

электроэнергии. Альтернативой данной ситуации является компенсация реактивной 

мощности. 

При этом известно, что компенсация реактивной мощности является одной из наиболее 

эффективных энергосберегающих технологий в электрических сетях потребителей и 

энергоснабжающих компаниях. Из всех возможных мер по энергосбережению в 

электрических сетях около 80% эффекта (снижение технологических потерь электроэнергии) 

приходится на компенсация реактивной мощности. Но этой очень важной проблеме у нас в 

стране не уделяется должного внимания. 
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 Совершенствование научного и методического знания о перетоках реактивной 

электроэнергии между электрическими сетями энергоснабжающих организаций и 

потребителей, с целью их оптимизации, является задачей государственного уровня важности 

поскольку действующая методика определения платы за указанные выше перетекание 

вызывает много споров между субъектами электроэнергетики и требует усовершенствования 

для приспособления к цивилизованным рыночным отношений между ними. 

В данной работе был использован программный комплекс «Энергия» предназначен для 

выполнения электротехнических расчетов при проектировании и эксплуатации 

электротехнических систем любой сложности. Он состоит из двух независимых модулей, 

каждый из которых решает одну из следующих задач на единой информационной модели 

рассматриваемой электрической сети:  

1) Все расчеты в программном комплексе выполняются на основе расчетной модели 

электрической сети, содержащей информацию о конфигурации схемы, ее параметры, 

параметры режима. Конфигурация схемы электрической сети описывается графом, который 

состоит из большого количества узлов и ветвей. 

2) Каждая ветка графа соответствует тому или иному объекту сети и представляется в 
модели расчетными параметрами схемы замещения этого объекта: активными и 

реактивными сопротивлениями, поперечными проводимостями, коэффициентами 

трансформации, величинами допустимых токов. 

В результате расчета установившихся режимов получены следующие результаты 

потребления электроэнергии и реактивной мощности по участкам системы 

электроснабжения Ильичевского морского торгового порта: 

 

1. Параметры установившегося режима  

№ 

п/п 
Ввод 

Отпуск активной 

энергии, 

Мвт·ч 

Потери активной 

энергии, МВт·ч 

Отпуск 

реактивной 

энергии, Мвар·ч 

1 Участок 4554 76 3,67 64,5 

2 Участок 4005 67,7 3,05 57,8 

3 Участок ЦРП 33 1,3 26,82 

4 Участок 4072 55,9 1,01 50 

5 Участок 4641 145 15,6 127 

6 Участок 4872 64,4 1,89 54,14 

Σ 
 

442 26,52 380,26 

 

Определим плату за потребление реактивной энергии  

C W D T kW QQ    
, грн        (1) 

где   
WQ – потребление реактивной мощности квар·ч; 

      D – ЭЭРМ, характеризующий долю влияния реактивного перетока в точке учета на 

технико-экономические показатели в расчетном режиме, кВт/квар ; 
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       T – фактическая средняя закупочная цена на электроэнергию, которая сложилась за 

расчетный период грн/кВтч; 

      
k – коэффициент выбирается в зависимости от фактического коэффициента 

мощности tgφ в среднем за расчетный период. 

Определим фактический коэффициент мощности tgφ: 

                                                  
Wq

tg
WP

   ,                                                (2) 

Фактическое значение без установки КБ: 

380, 26
0,86

442
tg   , 

k =1,3721, 

Плата за потребление реактивной энергии за месяц: 

11407,8 0, 04 0, 7 1,3721 438,3
1

CWQ
     тыс.грн. 

Плата за потребление реактивной энергии за год: 

136893, 6 0, 04 0, 7 1,3721 5259, 6
1

CWQ
      тыс.грн. 

На первом этапе расчета устанавливаем конденсаторные батареи на двух секциях шин 

0,38 кВ ТП каждого из вводов. Точки присоединения и мощность КБ приведены в таблице 2  

 

2. Точки присоединения и мощность КБ 

№ Ввод ТП Тип КБ Мощность, квар 
Стоимость,  

тыс. грн 

1 Участок 4554 ТП–1021(Т1) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

2 Участок 4554 ТП–4856(Т1) УКРП-0,4-200-20-УЗ 200 24 

3 Участок  4005 ТП–1021(Т2) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

4 Участок  4005 ТП–4856(Т2) УКРП-0,4-200-20-УЗ 200 24 

5 Участок  ЦРП ТП–239(Т1) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

6 Участок  ЦРП ТП–239(Т2) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

7 Участок  4072 ТП–4904(Т) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

8 Участок  4072 ТП–4905(Т) УКРП-0,4-300-20-УЗ 300 36 

9 Участок  4641 ТП–4276(Т1) УКРП-0,4-260-20-УЗ 260 31,2 

10 Участок  4641 ТП–4276(Т2) УКРП-0,4-260-20-УЗ 260 31,2 

11 Участок  4872 ТП–3950(Т1) УКРП-0,4-480-40-УЗ 480 57,6 

12 Участок  4872 ТП–3950(Т2) УКРП-0,4-480-40-УЗ 480 57,6 

Σ 
   

3580 429,6 

 

Расчет установившегося режима проведем в программе «ЭНЕРГИЯ», результаты расчета 

приведены в таблице 3 
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3. Параметры установившегося режима 

№  

п/п  
Ввод  

Отпуск активной 

энергии, Мвт·ч  

Потери активной 

энергии, МВт·ч  

Отпуск реактивной 

энергии, Мвар·ч  

1  Участок 4554  75,9  3,6  62,3  

2  Участок 4005  67,7  2,99  55,6  

3  Участок ЦРП  33  1,21  23,8  

4  Участок 4072  55,9  0,99  46,5  

5  Участок 4641  145  15,6  124,75  

6  Участок 4872  64,1  1,73  46,78  

Σ  
 

441,6  26,12  359,73  

 

 Определим капитальные затраты на установку  КБ 

2K C , тыс.грн,                                                  (3) 

где C – стоимость конденсаторных батарей. 

2 429,6 859, 2K     тыс.грн. 

Определим эксплуатационные затраты на обслуживание КБ  

B K  , тыс. грн.,                                              (4) 

где  – процент отчислений на амортизацию КБ,  =4%.[6] 

0,04 859, 2 34, 4B     тыс. грн. 

Определим первую составляющую эффекта от компенсации реактивной мощности за 

счет снижения потерь активной энергии.  

1 0аЕ W c   , тыс.грн.                                         (5) 

где W – уменьшение потерь активной энергии за счет компенсации реактивной 

энергии; 

где dWсум.без ку  суммарные потери активной энергии без установки КБ; 

гдеdWсум.з ку – суммарные потери активной энергии с установкой КБ. 

Снижение потерь активной энергии за сутки: 

26,52 26,12 0, 4W     МВт·ч. 

Снижение потерь активной энергии за месяц: 

795,75 783,6 12,15W     МВт·ч. 

Снижение потерь активной энергии за год: 

9549 9403, 2 145,8W     МВт·ч. 

Эффект от компенсации реактивной мощности за счет потерь активной энергии за месяц: 

12,15 0, 7 8,511Е     тыс.грн. 

Эффект от компенсации реактивной мощности за счет потерь активной энергии за год: 

 

145,8 0, 7 102, 061Е     тыс.грн. 
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Определим вторую составляющую эффекта от компенсации реактивной мощности за 

счет уменьшения платы за реактивную энергию [7] 

2 1 2Е C CW WQ Q
  , тыс.грн.                                      (6) 

где  
1CWQ

 – стоимость реактивной энергии без компенсации; 

где  
2CWQ

 – стоимость реактивной энергии с компенсацией. 

Фактическое значение с установкой КУ. 

359, 73
0,815

441, 6
tg   , 

k =1,32 , 

Стоимость реактивной энергии с установкой КУ за сутки:  

359,73 0,04 0,7 1,32 13,3
2

CWQ
      тыс.грн. 

Стоимость реактивной энергии с установкой КУ за месяц: 

10791,9 0, 04 0, 7 1,32 399
2

CWQ
      тыс.грн. 

Стоимость реактивной энергии с установкой КУ за год: 

129502,8 0, 04 0, 7 1,32 4788,8
2

CWQ
      тыс.грн. 

Эффект от компенсации реактивной мощности за счет уменьшения платы за реактивную 

энергию за месяц: 

438,3 399 39,32Е     тыс.грн 

Эффект от компенсации реактивной мощности за счет уменьшения платы за реактивную 

энергию за год: 

5259, 6 4788,8 470,82Е     тыс.грн. 

Суммарный эффект от установления КБ составляет   

 1 2E E E  , тыс.грн.                                                      (7) 

Суммарный эффект за месяц: 

12,15 39,3 51, 45E     тыс.грн. 

Суммарный эффект за год: 

102,06 470,8 572,86E     тыс.грн 

Прибыль от установки КБ определяется по формуле: 

10
(( ) (1 / (1 E) ))

0

i
П K B Ei i i

і
    


, тыс. грн.                          (8) 

 

 

 

 

 

 

Расчетный период 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Капитальные затраты, 

тыс. грн 
859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Затраты каждый год,% 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Годовой эффект, 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Показатели 

эффективности            

Прибыль Еt 0 573 573 573 573 573 573 573 573 573 573 

Затрати Вt 859 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Еt-Вt -859 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

a=1/(1+r)
t
   ; r=10% 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

a(Еt-Вt) 859 500 455 413 376 341 310 282 257 233 212 

ЧПС Sat-1(Еt-1-Вt-1) 

+Sat(Еt-Вt) 
859 359 95 508 884 1226 1536 1818 2075 2308 2520 

IRR 64% 

          

 
 Рисунок 1 – Определение срока окупаемости, установленных КБ 
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Рисунок 2– Определение срока окупаемости, установленных КБ 

В данной работе был проведен детальный расчет  экономической эффективности 

установки КБ в системе электроснабжения  Ильичевского морского торгового порта. 

Исследования проводились поэтапно в программном комплексе «ЭНЕРГИЯ». После 

первого этапа расчетов получаем следующие результаты: 

 потери активной энергии  уменьшились на 12,15 МВт·ч в месяц; 

 потребление реактивной энергии уменьшилось на 81,87 Мвар·ч; 

 экономический эффект составил 51,45 тыс.грн.; 

 срок окупаемости, установленных КБ составляет 1,9 года. 

Вследствие последнего этапа установки КБ в СЭС ИМТП получили такие данные: 

 потери активной энергии  уменьшились на 133,65 МВт·ч за месяц; 

 потребление реактивной энергии уменьшилось на 169,34 Мвар·ч; 

 экономический эффект составил 277,03 тыс.грн.; 

 срок окупаемости, установленных КБ составляет 1,7 года. 
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УДК 681.515+62-551.453 

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗПОДІЛУ ЕНЕРГОРЕСУРСУ МІЖ СПОЖИВАЧАМИ 

ШЛЯХОМ ІТЕРАЦІЙНОГО ПРОПОРЦІЙНОГО ЗМЕНШЕННЯ ЗАЯВКИ НА РЕСУРС (АВТОРСЬКИЙ 

МЕТОД) 

 

Скачок О.В., магістрант, керівник Розен В.П., к.т.н. професор,  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Кафедра АУЕК, НТУУ «КПІ», вул.. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 

Тел.:(044) 245-61-60, E-mail:  auek@ukr.net  

 

Розглядається методика розподілу енергоресурсу між споживачами електроенергії в умовах дефіцитної 

енергосистеми шляхом ітераційного пропорційного зменшення заявки на ресурс з метою досягнення мінімуму 
втрат для енергосистеми в цілому.  

 

Рассматривается методика распределения энергоресурса между потребителями электроэнергии в 

условиях дефицитной энергосистемы путем итерационного пропорционального уменьшения заявки на ресурс с 

целью достижения минимума потерь для энергосистемы в целом.  

 

The technique of energy distribution between consumers of electricity in a power deficit by iterative proportional 

reduction of the application for a resource to achieve minimum losses for the grid as a whole. 

 

Загальна постановка проблеми 

 
У комплексі  «Енергосистема – споживач» може виникнути ситуація, у якій сума всіх заявок 

споживачів на ресурс буде більше існуючого ресурсу в енергосистемі, тобто енергосистема стане дефіцитною: 

1

n

i

i

s R


  (де is - заявка споживача на ресурс, R - існуючий ресурс в енергосистемі). У такій ситуації завдання 

розподілу активної електричної потужності й енергії є особливо актуальною. Її суть зводиться до розподілу 

ресурсу ( ,P W  ) між споживачами таким чином, щоб у результаті досягався мінімум втрат для системи в 

цілому. 

Математичне формулювання завдання 

 

У рамках поставленого завдання розглянемо наступну модель. Система розподілу ресурсів електричної 

потужності й енергії містить у собі ЦПО й «підлеглих» йому i -тих споживачів енергоресурсу ,P W - 

виробничої системи. 

У кожний плановий період ЦПО володіє запасом ресурсу ,P W  в кількості R , що видає кожному i -

му споживачеві в кількості, відповідно до запиту на ресурс is  і обліком питомого збитку від недоодержання 

енергоресурсу iA .  

Ефективність використання енергоресурсу споживачем характеризується функцією ( , )i i iF s A , що 

виражає збиток iA  i -го споживача від недоодержання ресурсу is P  або is W . Ціль ЦПО складається у 

зведенні до мінімуму сумарного збитку системи F : 

1

( , ) min;
n

i i i

i

F F s A


   

 

 

 

 

Аналіз існуючих методів розподілу ресурсів 

 

mailto:davydkov@ukr.net
mailto:davydkov@ukr.net


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

20 

 

На даний момент існує багато різних методів розподілу ресурсу між споживачами. Розглянемо основні 

з них: 
Метод аукціону.  

При розподілі ресурсу за принципом Аукціону вибудовується варіаційний ряд споживачів по величині 

деякого показника, що залежить у загальному випадку від питомого збитку від недоодержання ресурсу, а також 

величини запиту. У першу чергу ресурс ,P W  виділяється користувачеві з максимальним показником 

пріоритету в кількості рівному запиту, потім користувачеві, що випливає в убутному ряді, і т.д. У випадку 

рівних показників пріоритетів у декількох споживачів, ресурс розподіляється між ними прямо пропорційно 

запитам is .  

Метод прямих пріоритетів. 

При розподілі ресурсу методом прямих пріоритетів застосовується наступний принцип: 

1

1

1

, ,

min , ,

n

i i

i

i n
i

i in
i

i

i

s якщо s R

X
s

s R якщо s R

s







 
 

 
  

   
   
  
    






 

Метод зворотних пріоритетів. 

У даному методі за коефіцієнт втрат варто прийняти величину /i iA s  й розподілити ресурс за 

правилом: 

1

1

1

, ,

/
min , ,

/

n

i i

i

i n
i i

i in
i

i i

i

s якщо s R

X
A s

s R якщо s R

A s







 
 

 
  

   
   
  
    






 

При аналізі практичних результатів розподіл ресурсу ,P W  виявляється наступний недолік: через 

наявність споживачів, що мають відносно високий коефіцієнт втрат /i iA s  і малу величину запиту, може 

виникнути деяка нерозподілена величина ресурсу ,P W  при обліку обмеження i iX s , що в умовах 

дефіциту ресурсу є неприпустимим. Для усунення цього недоліку необхідно застосовувати ітераційний, 

багатокроковий принцип зворотних пріоритетів. Первісний розподіл ,P W  виробляється згідно вище 

наведеної формули. На першому кроці з безлічі індексів 1,i n , виділяється підмножина елементів 1K , для 

яких i iX s . Елементам з номером 1i K  виділяється ресурс у кількості i iX s . На другому кроці з 

розглянутих заявок виключається підмножина елементів 1K  (так само, як і розподілена їм частина ресурсу 

,P W ), і до споживачів, що залишилися, застосовується наступне правило: 

1

1

1

/
min , ( ) ,

/

i i
i i i n

i K
i i

i K

A s
X s R s i K

A s



 
 
   
 
 
 




 

Аналогічним образом виділяється підмножина елементів 2K . На третьому кроці з розгляду 
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виключається підмножина споживачів 2K . Далі процедура триває аналогічно й закінчується за кінцеве число 

ітерацій. 

 

 

Методика розподілу ресурсу між споживачами шляхом ітераційного пропорційного зменшення 

заявки на ресурс (Авторський метод) 

 

Можливо також розподіл ресурсу по процедурі ітераційного пропорційного зменшення заявки на  

ресурс. У цьому випадку йде ранжирування споживачів по показнику відношення коефіцієнта втрат до 

представленої заявки на ресурс /i iA s . У споживача з найменшим показником /i iA s  від представленої 

заявки віднімається дефіцит ресурсу, якого не вистачає в енергосистемі: 

min1

1

n

i

i

s s R


   

За цими даними вираховується новий показник споживача min1 min1/A s , і порівнюється з наступним 

найменшим  показником відношення коефіцієнта втрат до представленої заявки на ресурс min 2 min 2/A s . Якщо 

min1 min1 min2 min2/ /A s A s , тоді першому споживачеві заявка на ресурс зменшується рівно настільки, щоб 

його показник відношення коефіцієнта втрат до представленої заявки став рівним показнику наступного 
споживача:  

min1 min1 min2 min2/ ( / )s A A s  

Після чого процедура повторюється, але вже стосовно тих споживачів, показники /i iA s  яких є 

рівними. Заявки на ресурс цих споживачів зменшуються на величину 
1

n

i

i

s R


  (при чому показник 
1

n

i

i

s


  

розраховується вже з новими значеннями заявок) пропорційно розмірам цих заявок:  

min1

1
1 min1

min1 min 2

( )
n

i

i

s s R

s s
s s





 



, 

min 2

1
2 min 2

min1 min 2

( )
n

i

i

s s R

s s
s s





 



. Далі за цим даними вираховуються нові 

показники відношення коефіцієнтів втрат до представленої заявки тих споживачів, заявки яких були зменшені. 

Ці показники порівнюються з наступним найменшим  показником /i iA s . Розрахунок триває доти, поки за 

рахунок поступового зменшення заявок на ресурс не буде ліквідований дефіцит в енергосистемі. Тим самим на 

останній ітерації розрахунку, розмір зменшених заявок на ресурс буде відповідати кількості виділеного ресурсу 

цьому споживачеві: i ix s . 
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Приклад розрахунку методом ітераційного пропорційного  

зменшення заявки на ресурс: 

 

Маємо 5 споживачів. Збиток і заявка зазначені в таблиці. 70000R   

iA  is  /i iA s  is R    

157 2500 0,0628    

4830 32400 0,149074    

4100 34500 0,118841    

1560 7000 0,222857    

2280 14200 0,160563    

 
is = 90600  20600   

 

157 1321,098 0,118841  604,84 0,259573 

4830 32400 0,149074  32400,00 0,149074 

4100 34500 0,118841  15795,16 0,259573 

1560 7000 0,222857  7000,00 0,222857 

2280 14200 0,160563  14200,00 0,160563 

 
is = 89421,1  19421,1 70000  

 

157 1053,168 0,149074  843,1385 0,186209 

4830 32400 0,149074  25938,59 0,186209 

4100 27503,11 0,149074  22018,27 0,186209 

1560 7000 0,222857  7000 0,222857 

2280 14200 0,160563  14200 0,160563 

 
is = 82156,27  12156,27 70000  

 

157 977,807 0,160563  870,1504 0,180429 

4830 30081,58 0,160563  26769,6 0,180429 

4100 25535,09 0,160563  22723,67 0,180429 

1560 7000 0,222857  7000 0,222857 

2280 14200 0,160563  12636,58 0,180429 

 
is = 77794,47  7794,474 70000  

  

 

В таблиці виділені кінцеві значення розподіленого енергоресурсу споживачам.
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Порівняльна таблиця результатів модельних розрахунків різними методами  

завдання розподілу потужності в енергетичній системі  

 

Номер 

споживач

а 

Вихідні дані 
Метод аукціону Метод прямих 

пріоритетів 

Метод зворотних 

пріоритетів 
Авторський метод 

( )iQ A  ( / )i iQ A s  

iA  is  ix  F  ix  F  ix  F  ix  F  ix  F  

 

1 157 2500 0,0 157,0 0,0 157,0 1931,6 35,7 2500,0 0,0 870,2 102,4 

2 4830 32400 32400,0 0,0 32400,0 0,0 25033,1 1098,2 25762,4 989,5 26769,6 839,3 

3 4100 34500 34500,0 0,0 16400,0 2151,0 26655,6 932,2 20537,6 1659,3 22723,7 1399,5 

4 1560 7000 0,0 1560,0 7000,0 0,0 5408,4 354,7 7000,0 0,0 7000,0 0,0 

5 2280 14200 3100,0 1782,3 14200,0 0,0 10971,3 518,4 14200,0 0,0 12636,6 251,0 

R=70000  90600 70000,0 3499,3 70000,0 2308,0 70000,0 2939,2 70000,0 2648,8 70000,0 2592,2 

 

1 780 2800 2800,0 0,0 2800,0 0,0 2202,2 166,5 2800,0 0,0 2800,0 0,0 

2 585 6400 6400,0 0,0 6400,0 0,0 5033,7 124,9 3406,3 273,6 5339,9 96,9 

3 157 2500 0,0 157,0 0,0 157,0 1966,3 33,5 2340,3 10,0 1433,1 67,0 

4 268 3500 3500,0 0,0 2200,0 99,5 2752,8 57,2 2853,4 49,5 2446,3 80,7 

5 217 2600 1300,0 108,5 2600,0 0,0 2044,9 46,3 2600,0 0,0 1980,8 51,7 

R=14000  17800 14000,0 265,5 14000,0 256,5 14000,0 428,4 14000,0 333,2 14000 296,3 

 

1 80 330 330,00 0,00 330,00 0,00 252,63 18,76 160,53 41,08 217,95 27,16 

2 48 220 95,00 27,27 0,00 48,00 168,42 11,25 144,47 16,48 130,77 19,47 

3 80 210 210,00 0,00 210,00 0,00 160,77 18,76 210,00 0,00 210,00 0,00 

4 100 165 165,00 0,00 165,00 0,00 126,32 23,44 165,00 0,00 165,00 0,00 

5 28 120 0,00 28,00 95,00 5,83 91,87 6,56 120,00 0,00 76,28 10,20 

R=800  1045 800,00 55,27 800,00 53,83 800,00 78,78 800,00 57,56 800,00 56,83 

 

 

В таблиці виділені кінцеві значення функцій використання енергоресурсу споживачами розраховані за різними методами розподілу енергоресурсу. 
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Висновки: 

1. Запропонований метод ітераційного пропорційного зменшення заявки на ресурс по показниках 

сумарних втрат уступає методу аукціону, але при цьому показує кращі результати в порівнянні з 

методами прямих і зворотних пріоритетів.  
2. Будь-які методи, засновані на принципі, аукціону мають істотний недолік: при розподілі ресурсу 

деяким споживачам зовсім не виділяється ресурс.  

3. У запропонованого методу ітераційного пропорційного зменшення заявки на ресурс цей недолік 

відсутній, що робить цей метод актуальним і необхідним на сьогоднішній день.  

 

  



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

25 

 

УДК 622.23.05  

 

М.П. Калюш, Є.В. Галба, О.В. Максютенко - студенти, науковий керівник доц. В.М.Сліденко 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інститут 

енергозбереження та енергоменеджменту,  м. Київ, Україна 

 

РЕЗОНАНСНИЙ КОМПЛЕКС ІМПУЛЬСНОЇ ДІЇ НА НАФТОВУ СВЕРДЛОВИНУ 

 

Анотація. Запропоновано резонансний комплекс імпульсної дії на нафтову 

свердловину з параметрами, що забезпечують резонансний режим коливань тиску в рідині. 

Це викликає збільшення проникливості колектора і сприяє підвищенню продуктивності 

нафтової свердловини.   

Аннотация. Предложено резонансный комплекс импульсного действия на нефтяную 

скважину с параметрами, обеспечивающими резонансный режим колебаний давления в 

жидкости. Это вызывает увеличение проницаемости коллектора и способствует повышению 

производительности нефтяной скважины. 

Abstract. The resonance complex of the impulsive operating is offered on an oil-well with 

parameters, providing the resonance mode of pressure fluctuations in a liquid. It causes the increase 

of permeability of collector and instrumental in the increase of the productivity of oil-wells. 

 

Вступ. На сьогоднішній день в світі підвищення рівня видобування запасів сировини є 

одним з основних завдань видобувних компаній. 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. 

Існуючі методи відновлення та підвищення фільтраційно-ємнісних характеристик 

продуктивних 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.  

Мета роботи. Обґрунтування структури та частотних параметрів генератора коливань 

резонансної дії на привибійну зону свердловини в межах його домінантних частот для 

підвищення дебіту нафтової свердловини [2]. 

Матеріал і результати дослідження. В НТУУ ”КПІ” в межах міжнародного договору 

з ЗАТ “Ренфорс” (Росія) розроблений комплекс обладнання “Імпульс” для підвищення дебіту 

нафтових свердловин до складу якого входить генератор коливань резонансної дії. 

Конструкція генератора захищена патентами України і Росії [4].  

Генератор містить вихровий модуль 1, резонатор 2 та хвилевід 3 (рис.1). Хвилевід 3 

складається з пакета насосно-компресорних труб (НКТ) і його довжина залежить від 

кількості НКТ в пакеті і, отже, може регулюватись. Вихровий модуль 1 містить розташовані 

в трубчатому корпусі вихрову камеру та клапанний блок. Резонатор 2 містить корпус з 

радіальними отворами і розташований в ньому підпружинений золотник обтікаючої форми.  

При проведені комплексом “Імпульс” відновлювальних робіт на свердловині 

генератор на насосно-компресорних трубах (НКТ) опускається до рівня перфораційних 

отворів в обсадній колоні свердловини. Через генератор з поверхні, за допомогою насосного 

агрегата, прокачується робоча рідина. В якості робочої рідини застосовуються різноманітні 

хімреагентні розчини на водній чи нафтовій основі, які активно діють на колектор 
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привибійної зони свердловини. Робоча рідина через радіальні отвори резонатора і 

перфораційні отвори в обсадній колоні репресивно діє на нафтовий колектор в привибійній 

зоні, знеміцнює та очищує його від кольматантів і покращує гідравлічний зв’язок колектора з 

свердловиною. 

Механізм репресивної дії робочої рідини на нафтовий колектор пов'язаний із 

взаємодією вихрового модуля, хвилевода і резонатора при роботі генератора.  

В процесі роботи генератора, потік робочої рідини у вихровому модулі розпадається 

на два потоки: один з яких потрапляє у вихрову камеру через тангенціальні отвори і 

розкручується в ній, досягаючи швидкості до 130 м/с, а інший, через клапанний блок, 

всмоктується в камеру інжекції і далі надходить у вихрову камеру. При зустрічі вихрового і 

інжекційного потоків вихор розпадається, швидкість рідини падає до 35 м/с і, відповідно, 

тиск у вихровій камері збільшується, рідина виштовхується через вихідні отвори у хвилевід.  

Кількість рідини у вихровій камері зменшується, що призводить до нового вихроутворення і 

далі цикл повторюється з частотою 
гf , яка залежить від геометричних, кінематичних та 

динамічних параметрів вихрового модулю і за розрахунками складає 42-53 Гц. 

 

0

1
21 34 56

7 8 910

11

12 13  
Рисунок 1 – Генератор коливань резонансної дії на привибійну зону нафтової свердловини: 

1 – вихровий модуль, 2 – резонатор, 3 – хвилевід, 4 – обсадна колона, 

5 – перфораційні отвори, 6 – привибійна зона, 7 – клапанний блок, 

8 – вихрова камера, 9 – підпружинений золотник, 10 – камера інжекції, 

11 – тангенціальні отвори, 12 – вихідні отвори, 13 – пружні елементи 

 

Лінійна частота власних коливань підпружиненого золотника резонатора 

визначається: 

2
рf







, 

де   – кругова частота власних коливань підпружиненого золотника  

з

з

c

m
  , 

зc  – жорсткість пакету пружних елементів, 
зm  – зведена маса, яка приймає участь в 

коливальному процесі. 
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 Жорсткість пакету пружних елементів визначаться як зведена жорсткість 
зc  за 

формулою для послідовно розташованих елементів: 

1

1 1n

iз ic c

 , 

де iс  – жорсткість одного пружного елемента. 

Тоді       

1

1

1
з n

i i

c

c




.       

 
Зведена маса, яка приймає участь в коливальному процесі, визначається 

геометричними параметрами підпружиненого золотника та видовженої камери хвилевода 

(пакетом НКТ між генератором та резонатором), а також властивостями робочої рідини в 

хвилеводі: 

з зол рm m m  , 

де 
золm  – маса золотника, 

рm  – маса робочої рідини в хвилеводі.
 

 Маса робочої рідини в хвилеводі визначається:  

,
4

2

хв
хв

р l
d

m  
 

де  – густина рідини, хвd , хвl – відповідно внутрішній діаметр та довжина хвилевода.
 Діапазон власних частот резонатора 

рf  
регулюється довжиною хвилевода та вибором 

пружних елементів і знаходиться за розрахунками в межах 23-54 Гц, що практично охоплює 

діапазон частот вимушених коливань тиску 
гf , які генеруються вихровим модулем. 

Репресивний тиск в резонаторі досягається шляхом перекриття щілин на виході 

підпружиненим золотником резонатора. Розрахункова схема резонатора показана на рис.2. 

Q

А
А(...)

L
2

L1

 
 

Рисунок 2 – Моделювання підпружиненого резонатора 
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На вході в резонатор поступає пульсуючий потік від генератора з раціональною 

витратою Q=600 л/хв (0,01 м³/c). Підняття тиску в резонаторі здійснюється дроселюванням 

рідини при її проходженні через чотири бокових щілини в резонаторі, які поступово 

відкриваються при русі золотника резонатора в напрямку x (рис.2).  

          Тоді приймаючи для розрахунку параметри (наприклад, µ =0,64 - коефіцієнт витрат, 

ρ=1000 кг/м³ - густина рідини), отримаємо значення перевищення тиску дроселювання над 

гідростатичним тиском: 
2

2 2 2x

Q
p

S




  


 

де  Sx - сумарна площа чотирьох щілин резонатора, поточне значення якої залежить від 

положення золотника резонатора  і характеризується координатою  x. 

Поточне значення площі 
2 14xS L L   , при  заданому постійному значенні L2  і вектору 

змінних значень L1. 

При цьому зміна тиску на виході резонатора буде характеризуватись залежністю 

1( )p f L  . Розрахунками встановлено,що раціональний приріст тиску від роботи генератора 

імпульсних репресивних коливань складає 3 МПа. При цьому можливі частоти коливань 

складають  23...54 Гц. 

За допомогою комп’ютерного моделювання з використанням інструменту Flow 

Simulation оболонки SolidWorks побудована тривимірна модель вихрового генератора та 

досліджена гідродинаміка вихрового генератора, а саме змодельовано процес закрутки 

вихрового потоку в камері завихрення та потік робочої рідини через клапанний блок. В 

результаті моделювання  встановлено розподіл тиску  та швидкості потоку по всій довжині 

генератора. 

Процес дроселювання робочої рідини через клапанний блок показаний на рис.3. 

 

 
Рисунок 3  – Моделювання клапанного блоку: 

 

Також за допомогою оболонки SolidWorks досліджено гідродинамічні процеси, які 

відбуваються у вихровій камері. Принципова 3D - модель вихрової камери зображена на 

рис.4. 
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Рисунок 4 – Моделювання вихрової камери 

 

Дроселювання потоку відбувається через вісім радіальних отворів діаметром 3мм 

кожний, що розташовані по контуру завихрювача. 

Витрата через отвір [3]: 

2 2Q S g H S g H              

де      − коефіцієнт витрат. 

 Коефіцієнти , ,    залежать від числа Рейнольдса. При великому числі Рейнольдса 
4Re 10  ці коефіцієнти практично постійні, і їх середні значення дорівнюють 

0,64, 0,97, 0,62     . Зазвичай коефіцієнт   визначається дослідним шляхом. 

Висновки. 

Продуктивний пласт нафтової свердловини є нестійкою термодинамічною системою і 

тому проявляє властивості автоколивальної нелінійної системи із зосередженими 

параметрами та має ряд власних частот. При використанні запропонованого резонансного 

комплексу імпульсної дії на нафтову свердловину, пластові структури локально можуть 

входити в резонанс на домінантних частотах. 

Запропонована конструкція з раціональними  частотними параметрами, внаслідок 

взаємодії вихрового модуля, хвилевода і резонатора, забезпечує резонансний режим 

коливань тиску в рідині, викликає збільшення амплітуди коливань тиску і, відповідно, 

підсилює репресивну дію рідини на колектор привибійної зони, знеміцнюючи його. Це 

призводить до збільшення проникливості колектора і сприяє стабілізації гідродинамічного 

зв'язку нафтового пласта з свердловиною з очищенням старих і створенням нових 

фільтраційних каналів за рахунок утворених імпульсами мікротріщин, що сприяє 

підвищенню продуктивності нафтової свердловини. 
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УДК 621:330.43:519.86 

 

РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ДІЇ 

МІЖНАРОДНИХ УГОД ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 

Козуб О.М., аспірант, керівник Іншеков Є.М., канд. техн. наук 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ» 

 

 Обґрунтовано необхідність впровадження комплексу заходів для вирішення проблеми 

підвищення еко- енергоефективності та зменшення викидів парникових газів шляхом 

удосконалення і ефективного використання механізмів та інструментів управління цим 

процесом. 

 

 Обоснована необходимость внедрения комплекса мер для решения проблемы 

повышения эко-энергоэффективности и уменьшения выбросов парниковых газов путем 

усовершенствования и эффективного использования механизмов и инструментов 

управления этим процессом. 

 

 Necessity of complex measures implementation for solving of problems with improving of 

environmental and energy efficiency by using of management’s mechanisms and measures is 

grounded  
 

Серед найважливіших умов сталого та пропорційного розвитку держави є вирішення 

проблем енергоємності виробництва та енергозабезпечення економіки, які протягом останніх 

років були (і залишаються) загрозою економічної, а відтак і національної безпеки.  

 В останні роки питання сталого розвитку країн є одними з пріоритетних, які 

розглядаються на всіх рівнях життя суспільств, як на державному рівні, так і на 

міжнародній арені. Уряди всіх розвинутих країн розглядають зараз свою політику, 

програми і практичні дії з позицій сталості. А якщо це торкається енергетичного сектора, 

який не може існувати окремо від інших галузей економіки і суспільного життя, то на 

перший план виходить поняття енергоефективності. 

Інтенсивність і ефективність енерговикористання безпосередньо пов'язана з впливом 

на довкілля і глобальні процеси зміни клімату, що виявляється при видобутку енергоносіїв, 

виробництві, передачі, розподілі і споживанні необхідного виду енергії (електричної, 

теплової і інших). Тому всі ці поняття, фізичні явища, їх показники треба розглядати в 

комплексі. Для України це питання є вкрай актуальним [1]. 

 Стан і розвиток виробничо-технологічного та, відповідно, соціально-економічного 

потенціалу України залежить від стану і розвитку вітчизняної промисловості.  

 Підприємства гірничо-металургійного комплексу України є найбільшими 

споживачами сировини, матеріально-технічних і паливно-енергетичних ресурсів, і 

відповідно виробниками промислової продукції. За даними національного інституту 

економічних досліджень в Україні металургійна галузь споживає більше 17% палива, 16% 

електроенергії та 13% природного газу від загального споживання в країні, саме тому 

особлива роль в енергозбереженні та збереженні мінеральних ресурсів належить 

металургії - базової галузі промисловості [2]. 

 У свою чергу, надвисокі витрати енергоносіїв можуть і вже привели до зниження 
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конкурентноздатності української металопродукції та втрати суттєвої частини зовнішнього 

та внутрішнього ринків. 

Чорна металургія в Україні завжди була, залишається і буде залишатися однією з 

найбільш енергоємних галузей економіки країни. Однак слід відзначити, що останнім часом 

відбулися суттєві зміни у галузевому споживанні паливно-енергетичних ресурсів у напрямку 

скорочення питомих витрат ПЕР за окремими видами [3]. 

Споживання енергоресурсів на виробництво продукції українськими металургійними 

підприємствами починається суттєво перевищувати енерговитрати закордонних виробників 

вже з перших переділів. Так, енергоємність виробництва чавуну на українських 

метпідприємствах майже на 33 % вища, ніж на провідних підприємствах світу (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Питомі витрати енергоресурсів на виробництво чавуну 

 

Показники ЄС Китай Україна 

1. Витрати енергоресурсів, кг у.п./т 483,4 477,4 637,8 

2. Витрати коксу, кг/т 383 398 503,8 

3. Витрати природного газу, м
3
/т – – 82,2 

4. Витрати кисню, м
3
/т 62,3 63,9 81,5 

 

Таке становище склалося завдяки тому, що в Україні недостатньо застосовується 

поширена у світі технологія використання пиловугільного палива ПВП у доменних печах. Як 

замінник коксу та природного газу, ПВП використовувалося лише кількома металургійними 

підприємства, а саме: ВАТ «Макіївський МЗ», ВАТ «Алчевський МК», ВАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», ВАТ «ДМК ім. Дзержинського», ВАТ «Запоріжсталь» та ЗАТ «Донецьксталь–

МЗ», – причому у значному обсязі тільки на останньому підприємстві.  

Також Україна відстає у використанні сучасних технологій у сталеплавильному 

виробництві. Майже 45,2 % сталі виплавляється у мартенівських печах, у конвертерах – 

51 %, в електросталеплавильних печах – тільки 3,8 %. У світі мартенівське виробництво 

залишилося тільки у Росії (23 %). У Німеччині у конвертерах виплавляється більше ніж 70 % 

сталі, а решта – у електросталеплавильних печах. Використання безперервного лиття 

заготовок в Україні складає близько 33 %, у той час, як у Росії – майже дві третини, у 

Німеччині – 98 % [4]. 

Споживання ПЕР у мартенівському виробництві сталі в Україні майже у 5 разів 

більше, ніж при конвертерному виробництві. При цьому споживання природного газу більше 

майже в 15 разів (табл. 2). 

Таблиця 2 - Витрата енергоресурсів на виробництво сталі 

 

Країна - виробник 

Споживання 

ПЕР, 

кг у.п./т 

Ефективність,  

% 

 

Україна 

Мартенівське виробництво 104,5 152,8 

Конвертерне виробництво 22,4 32,7 

Середнє по країні 68,4 100,0 

Країни ЄС 17,4 25,4 

Китай 17,7 25,9 
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Приведені дані свідчать, що середня енергоємність виробництва сталі в Україні 

майже в 4 рази більше, ніж провідних країнах світу. При цьому навіть конвертерне 

виробництво в Україні на 28 % більш енергоємне у порівнянні з конкурентами. 

Використовування  безперервного литва заготівок в Україні складає тільки 33  % 

об'єму виробництва прокату, в той же час в Росії – майже дві третини, у ФРН – 98  %. Це 

означає, що і у виробництві прокату українські металургійні підприємства по показниках 

енергоємності значно поступаються конкурентам (табл. 4). 

 

Таблиця 3 - Витрата енергоресурсів на виробництво прокату 

 

 

Країна-виробник 

Споживання 

ПЕР, 

кг у.п./т 

 

Ефективність, 

% 

1. Україна 120,6 100,0 

2. Країни ЄС 68,8 57,0 

3. Китай 70,1 58,1 

 

 Внаслідок високого рівня зносу технологічного та енергетичного обладнання, 

застосування застарілих схем металургійних процесів, низького рівня використання 

вторинних енергоресурсів і великих втрат енергоносіїв українська металургія має значно 

більші питомі витрати енергоресурсів на виробництво основних видів продукції [5]. 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) являється однією із галузей господарського 

комплексу України, що відрізняється значним обсягом виробництва продукції та рівнем 

споживання паливних ресурсів, і, як наслідок, займає належне місце серед виробників 

парникових газів. 

Як і в інших енергоспоживаючих галузях, основним парниковим газом в чорній 

металургії є діоксид вуглецю (СО2). Контроль за викидами ПГ в атмосферу на підприємствах 

чорної металургії не проводиться, так як ці гази не відносяться до групи шкідливих, тому їх 

оцінку за існуючими в Україні методиками  можна зробити тільки по балансу спожитого 

палива.  

Що стосується окремих підприємств, то в кожному конкретному випадку величини 

викидів ПГ в атмосферу можуть суттєво відрізнятися від середньогалузевих значень та 

вагомо впливати на величину емісії парникових газів. Тим більше їх необхідно враховувати 

при підготовці матеріалів для торгівлі квотами. 

Головним фактором, який визначає емісію двоокису вуглецю в атмосферу при 

виробництві чорних металів, є паливо, що використовується на технологічні та енергетичні 

цілі, причому як його питомі витрати на одиницю товарної продукції, так і якісний склад. 

Питомі витрати палива на одиницю товарної продукції для кожного конкретного 

підприємства залежать від рівня досконалості діючих технологій, стану обладнання та 

ступеню завантаження виробництва. 

Зниження енергоємності продукції являється необхідним засобом зниження викидів в 

атмосферу парникових газів, що в свою чергу, як наслідок, обіцяє подвійний економічний 

ефект. Не менш важливу роль при емісії в атмосферу двоокису вуглецю на підприємствах 

чорної металургії визначає склад і якість використаного палива. Підприємства чорної 

металургії України споживають у виробництві практично повний набір палива: вугілля, кокс, 

природний газ, коксовий газ, доменний газ і мазут. Вибір видів палива визначається 
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технологічними вимогами і при оптимальному їх співвідношенні забезпечуються мінімально 

можливі питомі витрати його на одиницю продукції. В останній час, в зв'язку з економічною 

кризою, від технологічних вимог часто відступають, що неминуче приводить до зростання 

питомої витрати палива. Розрахунок обсягів викидів ПГ на підприємствах ГМК в даному 

дисертаційному дослідженні проводився на основі методики [7], враховуючи особливості 

технологічних процесів кожного підприємства. 

Розрахунок викидів парникових газів для кожного технологічного процесу вище вказаних 

підприємств можна описати загальною формулою: 

                                                            
1

       
n

ik jk ijk

j

V А EF


                                                        (1) 

 

де  
ikV – викиди парникового газу і, пов'язані з технологічним процесом підприємства к, т;                                                                          

 jkА - обсяг виробництва j-о ї продукції підприємством к, т ;           

ijkEF - коефіцієнт викидів парникового газу і підприємством к при виробництві  одиниці j-ої 

продукції, т/т. 

 Результати розрахунків викидів ПГ при виробництві чавуну та мартенівської сталі 

наведені на рис.1 та рис.2. 

 

 
 

Рис. 1 – Викиди ПГ від виробництва чавуну, т СО2-екв./т продукції 

 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Мінпромполітики. 
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Серед економічних механізмів спрямованих на зменшення викидів ПГ в рамках 

майбутніх міжнародних угод пропонується встановлення дозволів на емісію ПГ, тобто 

лімітування викидів ПГ [8]. Відповідно до заданих умов визначеного рівня викидів ПГ для 

кожного конкретного підприємства ГМК, мінімізувати загальні витрати ПЕР для найбільш 

енергоємних виробництв на підприємстві, відповідно мінімізувати кількість викидів ПГ на 

одиницю продукції для найбільш енергоємних виробництв підприємств ГМК; з позицій 

мінімального вмісту вуглецю максимізувати споживання окремого виду енергоресурсу 

(наприклад доменного або коксового газу) на одиницю продукції того чи іншого 

промислового виробництва підприємства ГМК. 

Ціль: розробка методики розподілу зменшення викидів ПГ для кожного підприємства 

металургійного комплексу відповідно до встановлених лімітів для галузі та мінімізація 

використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на підприємствах гірничо-

металургійного комплексу. 

 

 
 

Рис. 2 – Викиди ПГ від виробництва мартенівської сталі, т СО2-екв./т продукції 

 

Джерело: розраховано і побудовано автором за даними Мінпромполітики. 

 

Сформуємо матрицю питомих викидів ПГ в еквіваленті СO2 підприємствами ГМК EF: 
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Сформуємо матрицю загального виробництва продукції в цілому по галузі (усіма 

підприємствами ГМК) А: 
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                                                                  (4) 

(8) – сумарні викиди ПГ по галузі до встановлених лімітів, т СО2екв. 

 

 Умова досягнення визначеного рівня викидів для галузі: 

 

          (5) 

 

 

(5) - сумарні викиди ПГ по галузі після встановлення лімітів, т СО2екв; 

а – коефіцієнт скорочення викидів ПГ для галузі. 

 

Тоді обсяг викидів ПГ і-тим підприємством після встановлення лімітів не може 

перевищувати: 

                                                                                                                                                      (6)  

 

Річні викиди к-го заводу після встановлення лімітів для підприємств ГМК: 

 

                                            

 

 

(7) 

 

Головним завданням системи (7) являється накладення умов на обсяги викидів 

кожного заводу, тобто визначення
kR .Виходячи з встановлених обмежень для галузі й 

відповідно підприємств, встановимо обмеження на нижчому рівні – на рівні виробництв. 

Вхідними даними будуть технологічні коефіцієнти, питомі витрати палива і сировини. 
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Висновки 

 

1. Зволікання держави із створенням внутрішніх інструментів призводить до нав’язування 

зовнішніх обмежень і, перш за все, у сфері міжнародної торгівлі. Вирішення цієї 

проблеми має розглядатися як одне з ключових завдань участі України у світовій системі 

заходів щодо протидії кліматичним змінам. 

2. Необхідно впровадити комплекс заходів для вирішення проблеми підвищення 

енергоефективності та зменшення викидів парникових газів шляхом удосконалення і 

ефективного використання механізмів та інструментів управління цим процесом, серед 

яких одним із найважливіших являється методика розподілу зменшення викидів ПГ для 

кожного підприємства металургійного комплексу відповідно до встановлених лімітів для 

галузі та мінімізація використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на 

підприємствах гірничо-металургійного комплексу. 

3. Запропонований підхід може бути основою для впровадження заходів зменшення 

(нейтралізації) шкідливих впливів на довкілля в рамках загальної стратегії еко- 

енергетичного управління підприємством та дозволяє визначати пріоритетні напрями 

вдосконалення виробництва та регулювати на державному рівні стан і розвиток 

металургійної промисловості. 

4. Розроблена модель може бути пристосована для інших промислових комплексів країни з 

урахуванням особливостей їх виробничого процесу. 

5. Формування чіткої позиції України щодо її майбутніх зобов’язань зі скорочення викидів 

ПГ та подальше її відстоювання, безумовно, є питанням державної ваги. 
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УДК 621.527:621.576 

Юрченко І.І., магістр, керівник Прокопенко В.В., к.т.н. проф. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

Ефективність роботи холодильних установок при змінних навантаженях 

Доповідь присвячена розробленню науково-технічних основ підвищення ефективності 

та екологічної безпеки холодильних установок підтримання оптимальних рівнів напруги, що 

забезпечує мінімальну витрату електроенергії. 

Зменшення напруги живлення однофазного двигуна після набрання ним номінальних 

обертів доцільне, оскільки „лінійка" потужності двигунів дискретна і, як правило, за 

умовами застосування обирають двигун приводу компресора потужність якого дорівнює 

або перевищує розрахункове її значення. Більш того практика застосування двигунів 

загально промислового призначення показує, що вони як правило працюють 

недовантаженими більшу частину робочого циклу. Термін часу роботи двигуна при 

максимальному навантаженні суттєво обмежений. Тому пуск двигуна полегшений, але під 

час зростання перепаду тиску, внаслідок роботи холодильної машини, навантаження на 

валу двигуна зростає до найбільшого наприкінці робочого циклу. Після забезпечення 

компресором належних умов за температурою у холодильній камері, датчик температури 

вимкне двигун до наступного циклу включення.  

Таким чином, умови роботи холодильної машини із компресором при зниженій напрузі 

живлення у обмеженому діапазоні ковзань ротора суттєво знизить додаткове втікання 

теплового потоку від двигуна до холодильного циклу, чим покращать коефіцієнт корисної дії 

компресора та холодильний коефіцієнт холодильної машини. 

Отже, покращення холодильної машини з точки зору досконалості її холодильного 

циклу можна здійснити не тільки шляхом покращення властивостей хладогентів, 

компресорів, а також запровадження більш ефективних умов роботи двигуну приводу 

компресора, а саме:  

- розробкою та застосуванням додаткового недорогого приладу, щодо автоматичного 

підтримання такого значення напруги живлення обмотки двигуна при якій споживаний нею 

струм найменший і відповідає моменту навантаження. 

- розробкою та застосуванням обмоток двигуна конкурентно-спроможним існуючим їх 

схемам але з покращеними енергетичними показниками. 

 

Доклад посвящен разработке научно-технических основ повышения эффективности и 

экологической безопасности холодильных установок поддержания оптимальных уровней 

напряжения, что обеспечивает минимальный расход электроэнергии. 

Уменьшение напряжения питания однофазного двигателя после набора номинальных 

оборотов целесообразным, поскольку "линейка" мощности двигателей дискретная и, как 

правило, по условиям применения выбирают двигатель компрессора мощность которого 

равна или превышает расчетное ее значение, более того практика применения двигателей 

общепромышленного назначения показывает, что они как правило работают 

недогруженными большую часть рабочего цикла. Время работы двигателя при 

максимальной нагрузке существенно ограничен, поэтому пуск двигателя облегчен, но во 

время роста перепада давления, в результате работы холодильной машины, нагрузки на 

валу двигателя возрастает до наибольшего в конце рабочего цикла. После обеспечение 

компрессором надлежащих условий по температуре в холодильной камере, датчик 
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температуры отключит двигатель до следующего цикла включения. 

       Таким образом, условия работы холодильной машины с компрессором при пониженном 

напряжении питания в ограниченном диапазоне скольжений ротора существенно снизит 

дополнительній расход теплового потока от двигателя к холодильному циклу, чем улучшат 

КПД компрессора и холодильный коэффициент холодильной машины. 

         Следовательно, улучшение холодильной машины с точки зрения совершенства ее 

холодильного цикла можно осуществить не только путем улучшения свойств хладагента, 

компрессоров, а также внедрение более эффективных условий работы двигателя 

компрессора, а именно: 

- разработкой и применением дополнительного недорогого прибора, относительно 

автоматического поддержания такого значения напряжения питания обмотки двигателя 

при которой потребляемый ею ток маленький и соответствует моменту нагрузки. 

- разработкой и применением обмоток двигателя конкурентно-способным существующим 

их схемам но с улучшенными энергетическими показателями. 

 
 

The report concerns the development of scientific and technical basis to increase efficiency and 

environmental safety chiller for optimum voltage levels, which provides the minimum energy 

consumption. Reducing the supply voltage single-phase motor after it has taken appropriate 

nominal speed, as the Ruler of engine power discrete and are usually chosen by application of the 

engine drive compressor capacity equals or exceeds the calculated value.'s More general practice 

of engines for industrial use shows they usually are underloaded much of the cycle. Period of time 

the engine at maximum load significantly limited. Therefore, engine start easier, but when you 

increase pressure difference, because of the cooling machine, the load on the motor shaft rising to 

the highest end of the cycle. After compressor providing the appropriate conditions of temperature 

in the refrigerating chamber temperature sensor turns off the motor cycle to the next cycle. 

Thus, the working conditions of the refrigerator compressor at reduced supply voltage in a 

limited range of skates rotor decrease flee additional heat flow from the engine to the refrigeration 

cycle, what will enhance the efficiency of the compressor and the refrigerator coefficient. 

So, improving cooling machine in terms of excellence of its refrigeration cycle can be achieved not 

only by improving the properties of refrigerant, compressor, and the introduction of more efficient 

working conditions of the compressor drive motor, namely: 

- Development and application of additional low-cost device for automatic maintenance of the 

voltage supply winding engine which consumed at least its current and corresponds to the time of 

loading.  

- Development and use of motor windings of competitive their existing schemes but with 

improved energy performance. 

 

 
В теперішній час холодильна техніка і системи кондиціювання повітря споживали 

близько 15% від усієї електроенергії, що вироблялася в світі, а до 2020 року ця цифра 

становитиме 20 %. Тому питання підвищення ефективності холодильних установок є 

актуальним і має велике в народногосподарське значення. Вирішення цієї проблеми помітно 

зменшить внесок сектора штучного холоду в глобальне потепління, оскільки непряма емісія 

вуглекислого газу під час вироблення електроенергії та її подальшого споживання 

холодильними установками в десятки разів вища за пряму дію від можливої емісії 

холодоагентів в атмосферу. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

40 

 

Одним із технічних рішень, що забезпечують суттєвий енергоощадний ефект та дають 

можливість зменшити платежі за електроенергію є підтримання оптимальних рівнів напруги, 

що забезпечує мінімальну витрату електроенергії. 

Оскільки номінальна напруга у побутовій мережі живлення обмежена лише одним його 

діючим значенням U=220 В, то електрообладнання побутової техніки проектується і 

виготовляється виходячи саме з цього її незмінного значення, та за умов забезпечення ним 

оптимальних значень лінійних навантажень в електрообладнанні на рівні максимального 

насичення його сталевого осердя – при допустимих за нагрівом втратах енергії в ньому та, 

також густини струму у котушках обмотки статора на рівні найвищого її значення за умови 

межового нагріву обмотки і класу стійкості її ізоляції. На етапі проектування 

електрообладнання в його математичну модель закладають умову щодо якій воно значний 

термін робочого часу буде працювати недовантаженим на 25%, а тому його найкращі 

характеристики повинні відповідати саме цій умові. Слід зауважити і те, що у холодильній 

галузі встановлена «лінійка» діапазону працездатності компресорів: 7,3; 7,5; 7,8; 8,0; 8,2; 8,3 

8,6; 9,0; 10,5; 11,6 дм3/хв., а електромашинобудуванні – потужностей двигунів 60, 90, 120, 

180, 220, 250, 370, 550, 750 Вт тощо, і на етапі вибору компресора з двигуном за умови 

забезпечення ними відповідної працездатності компресора, обирають таку пару компресор - 

двигун,яка відповідає розрахунковій працездатності холодильної машини з деяким запасом 

надійності., що враховує можливі її відхилення внаслідок недосконалості технологічного 

циклу виготовлення компресора або обирають пару компресор-двигун наступної більшої 

працездатності. У останньому випадку в агрегаті компресор-двигун буде започатковане його 

суттєве недовантаження, яке до того ж супроводжується низькими енергетичними 

характеристиками двигуна коефіцієнтами потужності та корисної дії.  

Застосування приладу з регулювання напруги живлення двигуна в функції мінімального 

значення споживаного ним струму в компресорах холодильних установок дозволяє не тільки 

покращити коефіцієнт корисної дії холодильної установки, а й отримати значний 

економічний ефект від заощадження електричної енергії. 

Зовнішній вигляд залежності енергії споживання електродвигуном приводу компресора 

(номінальної напруги живлення 220В) від напруги мережі живлення W=f(U) дозволяє 

визначити оптимальну напругу живлення двигуна компресора на рівні U=188 В, якій 

відповідає мінімальна споживана енергія, при умові змінного моменту навантаження на валу 

двигуна працюючого холодильника,та, як наслідок, мінімальних втратах потужності в 

обмотках двигуна, мінімальній температурі обмоток, мінімального перегріву двигуна, та 

найвищих ККД компресора і холодильного коефіцієнта показан на рис. 1. 
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Рис.1. – Залежність потужності споживаної двигуном ДМХ-5 у залежності від напруги 

живлення при умові що М>0 

 

Потужність спожита електродвигуном Р1 або, як її визначають у холодильній техніці N,  

залежить від об’ємних витрат фреону V (м3/с) або працездатності компресора, від 

підвищення тиску яке здійснюється компресором ∆Р, (Па), та коефіцієнтом корисної дії 

компресора – ηк, тобто 

к

V P
N




  

Тому доцільно визначати її за відомим значенням «лінійки» працездатності 

компресорів і порівняти з потужністю споживаною вбудованими двигунами компресорів, 

типи яких наведені у таблиці. 

 

 

Таблиця 
Тип електрич ного 

двигуна 
Корисна потужність, 

Р, Вт 
Тип компресора Працездатність, VI0-6, м

3
/с Розрахункова по-

тужність двигуна, 

N,Вт 

ЗДП-23, ЗД-23 90 ХКВ5-ІЛБУ 121,1 147,7- 180,7 

ДХМ-5 90 ДХ-21010А 124,5 151,8- 185,8 

ДХМ-5 90 ФГ-0,09 129,4 157,8- 193,1 

ДХМ-5 90 ФІ - 0,09 132,8 162,0- 198,2 

ДХМ-5 90 ФГ- 0,09 ДХ-2І010А 136,1 166,0- 203,1 

ЗД-21 90 ХКВ6-ІЛБУ 137,7 167,9- 205,5 

ЗДП-24 
ДХМ 
ЗД 

90 ХКВ6-ІЛБУ 

ХКВ6-1ДБИ 

ХКВ6-ІЛБУ 

142,7 174,0- 213,0 

ДХМ-5 90 ФГ-0,14 149,4 182,2- 223,0 

ДХМ-5 90 К063№63,2 КХ-0,125 174,3 212,6- 260,1 
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ЗДП-125 125 ХКВ6-ІЛБУ 192,5 234,8- 287,3 

 
Якщо вважати, що підвищення тиску на ділянці нагнітання та всмоктування хладону у 

середньому становить 10
6
Па (10ат), та коефіцієнт корисної дії компресора, коливається в 

залежності від температури двигуна приводу компресора у межах 0,67 < ηк < 0,82, то 

необхідне розрахункове значення потужності спожитої двигуном від мережі живлення 

отримаємо на рівнях вказаних у таблиці. Як видно з таблиці значень потужностей, наприклад 

для двигуна типу ДХМ- 5, споживана ним з мережі живлення потужність при коефіцієнті 

корисної дії за паспортними характеристиками ηАД=0,6 становить Р=155Вт. У свою чергу 

споживана компресором від двигуна потужність, у залежності від тиску хладону на ділянці 

нагнітання компресора типу ФГ-0,09 та температури котушок обмотки двигуна, коливається 

у межах 157,8-203,1 Вт. Легко бачити, що номінальна споживана з мережі живлення 

потужність двигуна відповідає лише початковій потужності компресора, коли перепаду 

тиску хладону майже немає. По мірі зростання тиску хладону у системі охолодження та 

зростанню температури двигуна знадобиться потужність на рівні 203,1 Вт, яку двигун 

компресора безумовно забезпечить, але завдяки перевантаженню за споживаним струмом, 

потужністю і при подальшому збільшенні температури котушок обмотки тобто із зростанням 

потужності необоротного джерела теплового потоку у замкненому циклі холодильної 

машини. 

Аналіз результатів експериментальних досліджень показує, що зменшення напруги 

живлення однофазного двигуна після набрання ним номінальних обертів доцільне, оскільки 

„лінійка" потужності двигунів дискретна і, як правило, за умовами застосування обирають 

двигун приводу компресора потужність якого дорівнює або перевищує розрахункове її 

значення. Більш того практика застосування двигунів загально промислового призначення 

показує, що вони як правило працюють недовантаженими більшу частину робочого циклу. 

Термін часу роботи двигуна при максимальному навантаженні суттєво обмежений. 

Наприклад, при пуску двигуна приводу компресора холодильної машини перепад тиску на 

лінії нагнітання хладону та всмоктування нульовий. Тому пуск двигуна полегшений, але під 

час зростання перепаду тиску, внаслідок роботи холодильної машини, навантаження на валу 

двигуна зростає до найбільшого наприкінці робочого циклу. Після забезпечення 

компресором належних умов за температурою у холодильній камері, датчик температури 

вимкне двигун до наступного циклу включення. Оскільки тривалість часу нагріву 

холодильної камери значно більша ніж час зрівняння перепаду тиску на лініях нагнітання та 

всмоктування хладону у компресорі, можна вважати, що наступний пуск двигуна також 

полегшений. 

Таким чином, умови роботи холодильної машини із компресором при зниженій напрузі 

живлення у обмеженому діапазоні ковзань ротора суттєво знизить додаткове втікання 

теплового потоку від двигуна до холодильного циклу, чим покращать коефіцієнт корисної дії 

компресора та холодильний коефіцієнт холодильної машини. 

Покращення холодильної машини з точки зору досконалості її холодильного циклу 

можна здійснити не тільки шляхом покращення властивостей хладогентів, компресорів, а 

також запровадження більш ефективних умов роботи двигуну приводу компресора, а саме:  

- розробкою та застосуванням додаткового недорогого приладу, щодо автоматичного 

підтримання такого значення напруги живлення обмотки двигуна при якій споживаний нею 

струм найменший і відповідає моменту навантаження. 

- Розробкою та застосуванням обмоток двигуна конкурентно-спроможним існуючим їх 

схемам але з покращеними енергетичними показниками.  
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УДК 620.92 

М.О. Любович (Інститут Енергозбереження та енергоменеджменту, Київ) 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ РІЗНИХ ТИПІВ 

ДЛЯ БУДІВЕЛЬ З УРАХУВАННЯМ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБ’ЄКТУ 

Наведено аналіз впливу різних природних і технічних факторів на розробку пропозиції 

впровадження теплонасосних станцій для різних будівель. Методика аналізу спирається на 

статистичні дані гідрометцентру та реальні технічні характеристики діючого об’єкту. 

Приведен анализ влияния различных природных и технических факторов на разработку 

предложения внедрения теплонасосных станций для различных зданий. Методика анализа 

базируется на статистических данных гидрометцентра и реальных технических 

характеристиках действующего объекта. 

The analysis of the impact of various natural and technical factors for the development of 

proposals for the introduction of heat pump stations of various buildings. Methodology is based on 

statistical data and real Hydrometeorological Center specifications of existing facilities. 

На сьогоднішній день світова наука вже дуже багата на різноманітні інноваційні 

енергозберіючі технології. Однак проблема ефективного використання енергозберігаючих 

технологій залишається надзвичайно актуальною не лише для України, але й для всіх без 

виключення розвинених країн світу. На жаль, цьому питанню в нашій країні досі 

приділяється вкрай мало уваги, якщо не ігнорується зовсім. Не зважаючи на вже сьогодні 

відчутний негативний вплив неефективного енергокористування у цілому світі, у нашій 

країні схоже ніби бояться щось змінювати. Але існують шляхи до значного поліпшення 

ситуації, що вже пройшли солідну перевірку часом у розвинених країнах світу. Один з цих 

реальних і діючих шляхів – використання низькопотенційного тепла довкілля, тобто 

влаштування теплонасосних станцій, призначених для одночасного опалення, гарячого 

водопостачання та кондиціонування. Такі системи вже давно успішно застосовуються у 

Швеції, Німеччині, США, Японії, Австрії та інших розвинених країнах світу, проте 

актуальним залишається питання щодо підвищення ефективності їх роботи. Можливими 

шляхами до цього можуть бути зокрема сумісне використання теплових насосів і 

традиційних енергетичних джерел, використання системи, побудованої на кількох сучасних 

приладах, що використовують поновлювану енергію декількох джерел (грунт, вітер, сонце 

тощо), переохолодження конденсату у теплових насосах і т.п. 

Нині ринок теплових насосів у Європі невпинно зростає, але він головним чином 

орієнтується на будівельну галузь, так як саме на стадії проектування нового об’єкту перед 

розробником стоїть не просто можливість, а обов’язок закласти енергоефективний і 

перспективний проект. Однак, коли мова йде про вже реалізовані будівлі, то тут багато 

залежить від ініціативи відповідальної людини. На жаль, таких ініціаторів у нашій країні 

практично нема. Гадаю, що основна причина цьому – не просто відсутність переконливих 

методик вибору енергоефективного обладнання, а недостатня адаптація і гнучкість цих 

методик в умовах широкого різномаїття кліматичних і технічних характеристик кожного 

окремого прикладу ділянки. Більшість методик розробки пропозиції тепло насосної станції 

ґрунтується на спрощених інженерних розрахунках. Проте існує дуже багато факторів, що в 

тих чи інших умовах можуть суттєво вплинути на результат дослідження, в той час як для 

іншого регіону ці фактори істотного впливу не чинять. З огляду на розширення можливостей 

у зборі інформації, зокрема по кліматичним показникам, на мою думку, доцільно було б 

переглянути методики у бік більш точного урахування кліматичних умов місцевості.  

Саме тому метою мого дослідження є аналіз впливу факторів навколишнього 
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середовища та технічних особливостей заданого об’єкту для впровадження теплонасосної 

установки. Я вважаю, що врахування досі недостатньо опрацьованих факторів може 

позитивно вплинути на рішення відповідальних людей щодо модернізації давно введених в 

експлуатацію об’єктів. А це величезний потенціал для енергозбереження. 

Отже, визначимо головні фактори, що  можуть впливати на вибір теплового насоса. 

Головним чином, це: 

 Кліматичні умови; 

 Технічні характеристики досліджуваного об’єкту: 

 Власне, тип обладнання, що ми потенційно збираємося застосовувати. 

Якщо розглядати докладніше, то можна переконатися, що кліматичні умови і технічні 

характеристики об’єкту дуже взаємопов’язані. З цією метою звернімо увагу на докладний 

перелік факторів, що я враховуватиму при аналізі їх впливу на ефективність вибору і 

користування енергозберігаючим обладнанням. Зокрема, такими є: 

 Теплопровідність огорожуючих конструкцій; 

 Площа засклення сонячної сторони будівлі; 

 Кількість перебуваючих у приміщеннях людей, їх ступінь фізичної активності; 

 Вентиляційна система; 

 Форма будівлі; 

 Конкретні метеорологічні умови у опалювальний період;  

 Тип вибраного нами обладнання. 

Визначимо перелік даних, необхідних для аналізу цих факторів: 

 Геометричні розміри об’єкту (параметри стін, вікон, форми приміщень); 

 Теплофізичні характеристики матеріалів, з яких виготовлено будівлю; 

 Кількість людей, що постійно перебувають у приміщеннях, тяжкість їхньої роботи, 

час, що вони перебувають у будівлі; 

 Дані про вентиляційну систему, за наявності такої; 

 Статистичні дані гідрометцентру про що півгодинні метеоумови у районі 

досліджуваного об’єкту (температура, хмарність); 

 Тип теплонасосної установки (повітряна, грунтовий зонд) 

 Характеристика грунтів даної місцевості. 

Для аналізу вищенаведених факторів необхідно щонайперше побудувати докладну 

модель досліджуваного об’єкту. Все починається з  теплового розрахунку будівлі, метою 

якого являється побудова теплової характеристики будівлі, що є опорною у визначенні 

теплового навантаження об’єкту.  

Задача розрахунку теплового балансу будівлі давно відома: На сьогодні для її 

вирішення існує багато різних методик. В Україні, наприклад, потужність систем опалення 

та теплові мережі проектуються з розрахунку на тривалу роботу при температурі найбільш 

холодної п’ятиденки [1]. Проте це означає, що більшість часу така система працює 

недовантажена, що є неприпустимо для систем теплопостачання на альтернативних 

енергоносіях. У роботах [3, 4] описані більш точні методики розрахунку та розроблені на їх 

основі комп’ютерні програми для динамічного визначення тепловтрат, створені канадською 

компанією RETScreen та американською асоціацією ASHRAE відповідно. Однак жодна з 

даних програм не позбавлена недоліків. У них, зокрема, нехтується геометричними 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

45 

 

характеристиками будівель та термодинамічними характеристиками огороджуючих 

конструкцій, наближено визначається площа стін та вікон тощо. 

Врахувавши перераховані недоліки, була розроблена спеціалізована розрахункова 

методика для моделювання теплового режиму різних по формі та призначенню будівель. Ця 

методика є опорною для подальшого аналізу факторів впливу. 

На першому етапі необхідно отримати план досліджуваного об’єкту з детальними 

геометричними розмірами. Будівля розбивається на окремі приміщення і для кожного з них 

розраховуються тепловтрати через огорожуючі конструкції для певної розрахункової 

температури: 

              ∑
  

            
 
   

 ∑
  
  
 

 
    

 
    

                                                                       

 

   

 

де    -  теплові втрати і-го приміщення досліджуваної будівлі, Вт; 

    – цільова температура всередині приміщення, °С; 

     – розрахункова температура на вулиці, °С; 

   – площа і-го виду огорожуючої конструкції, що виходить назовні, м
2
; 

     – коефіцієнт поверху, безрозмірний; 

     –коефіцієнт кількості зовнішніх стін, безрозмірний; 

    – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні, Вт/(м
2
°С); 

     - коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні, Вт/(м
2
°С); 

  –товщина j-го шару огорожуючої конструкції виду і, м; 

   – коефіцієнт теплопровідності j-го шару огорожуючої конструкції виду і, Вт/(м
2
°С). 

А також визначаємо втрати тепла через вентиляцію за відомою формулою: 

                                                                                                            (2) 

де    – питома теплоємність повітря, кДж/(кг К); 

 - об’єм приміщень, що вентилюються, м
3
; 

  – густина повітря, кг/м
3
; 

  -  кратність заміни повітря, год
-1

; 

Таким чином можемо отримати повні тепловтрати будівлі, що залежать лише від 

перепаду температури зовні і всередині приміщення: 

  ∆   
    ∑   

 
    

          
 ∆                                                                                              (3) 

де ∆  – перепад температур між цільовою в приміщенні і зовнішньою. 

Також, як відомо у приміщеннях можуть знаходитись різноманітні джерела тепла, що 

власне у деяких випадках можуть суттєво вплинути на результат. Якщо, наприклад ми 

розглядаємо громадські приміщення, скажімо, школу, то очевидно, що впродовж всього 

періоду доби, коли необхідно підтримувати цільову температуру у класах, можна 

спостерігати наявність там великої кількості дітей різного віку, що в сукупності можуть 

являти собою істотне і постійне джерело тепла. У таких випадках враховуємо 

тепловиділення людей, з урахуванням часу перерви та уроку, міри зайнятості і віку дитини: 

   
 ∑   
 
                               

  
                                                                         

(4) 

де    – частка учнів у школі і-го віку; 
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      –поправочний коефіцієнт тепловиділення, що враховує вік людини; 

    – сумарний час уроків на день, год; 

    – тепловиділення людини при розумовому навантаженні, кВт; 

     - сумарний час перерв на день, год; 

     - тепловиділення людини при легкому фізичному навантаженні, кВт; 

   – сумарний час на день, що діти проводять в школі, год; 

   – кількість учнів у школі; 

      – кількість вчителів у школі; 

      – тепловиділення людини при легкому фізичному навантаженні, кВт. 

Тоді теплова характеристика школи приймає вигляд: 

   ∆   
    ∑   

 
    

          
 ∆                                                                                      (5) 

На базі цих розрахунків мною було проведене дослідження школи у Броварах, де я 

вчилась. І вже на цьому етапі мені вдалось отримати цікаві результати. Так наприклад, для 

класичних інженерних розрахунків напевно би нехтувалося теплом від дітей. Однак 

розрахунки дали, що це внесло би у випадку школи суттєву похибку. При зовнішній 

температурі взимку -15°С потужність теплового випромінювання від дітей сягала 15% від 

необхідної теплової потужності для отримання цільової температури в приміщеннях з 

урахуванням неповної присутності дітей, а при 0°С похибка могла б становити 30%. При 

виборі традиційних систем опалення, що тривалий час можуть працювати недовантаженими, 

можливо такою похибкою і знехтували б, але при розрахунку опалення на поновлюваних 

джерелах це абсолютно неприпустимо.  

Також у разі наявності у приміщеннях тепловиділяючого обладнання, і за можливості 

обліку кількості виділеного ним тепла, теж необхідно враховувати цю складову у тепловій 

характеристиці. Це не стосується школи, де з електроприладів у класах є лише люмінісцентні 

лампи, однак на об’єктах, насичених споживачами, цей фактор може бути суттєвим. 

Проаналізуємо тепер вплив будівельних характеристик об’єкту на його тепло 

споживання. Звісно, коли зводиться новий проект, то зазвичай він використовує сучасні 

вже недорогі але дуже якісні з точки зору ізоляції  матеріали. Тепловтрати таких будівель 

при -20°С зазвичай менші за 0,06 кВт/м
2
, чого не скажеш про стару, але досі діючу забудову. 

З використанням (5) на прикладі вищезгаданої школи я отримала питомі тепловтрати на рівні 

0,084 кВт/м
2
. Враховуючи значні розміри подібних громадських будівель можна легко 

переконатися в доцільності застосування попереднього зовнішнього утеплення стін, до 

установки теплонасосної станції. Для розрахунку нової теплової характеристики будівлі 

використаємо формули (1)-(5) додавши у (1) (m+1)-й шар стіни і його характеристики. Моє 

дослідження на базі школи показало, що такий захід може зменшити питомі тепловтрати до 

0,062 кВт/м
2
, що більш як на чверть економить тепло на опалення. 

Практика показує, що модернізуючи об’єкти часто є сенс застосовувати біваленту 

схему теплозабезпечення, позаяк вона дає змогу забезпечити максимальне завантаження 

теплового насоса впродовж всього опалювального сезону, що відчутно зменшує 

капіталовкладення по проекту, але незначно піднімає подальші експлуатаційні витрати. 

Проілюструвати це можливо провівши розрахунок з використанням статистики реальних 

метеоумов за найближчий опалювальний сезон. Для цього будується розподіл 

щопівгодинних температур, що мали місце за розрахунковий період. На Рис.1 зображений 

такий розподіл для опалювального періоду 2009-2010 років. 

Використовуючи цей розподіл і формулу (5) обраховуємо потребу в теплі впродовж 

всього розрахункового періоду, кВт год: 
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∑   

               
  
     

    
                                                                                                          

де   
 
 - кількість півгодинних проміжків часу, протягом яких була зафіксована 

температура і. 

 

 
Рис.1 – Розподіл щопівгодинних температур за період 1.10.09-30.04.10. 

 

Також визначається максимальна необхідна теплова потужність, виходячи з найнижчої 

за період температури з використанням формули (5). Тепер задаючись різними значеннями 

частки потужності, що буде покриватися за рахунок відновлювальних джерел, необхідно 

здійснити пошук рішення, що забезпечить мінімум цільового витратного фактора. В моєму 

дослідженні я використала з цією метою термін окупності. В ході дослідження було 

отримано наступні цікаві результати. Не зважаючи на нижчі капіталовкладення по варіанту 

повітряного теплового насосу, продуктивність його була недостатньою, що забезпечити 

переконливий економічний ефект у випадку модернізації достатньо старої будівлі, і 

виявилося, що з урахуванням особливостей грунту даної місцевості найкращим варіантом є 

встановлення грунтового зондового теплового насосу типу «розсіл – вода», що забезпечило 

термін окупності менше 6,5 років. При чому тепловий насос було вибрано з огляду на 

покриття ним 35% потужності, що забезпечило виробіток  96,3% теплової енергії за весь 

опалювальний період. Решта 65% потужності (або 3,6% теплової енергії покривалося за 

рахунок газового котла). Точка бівалентності припала на -10 °С, тобто лише коли 

температура взимку сягала нижче цієї позначки, включався догрів газовим котлом. 

Тепер проаналізуємо вплив нерегулярних кліматичних умов, таких як, наприклад, 

сонячне теплове випромінювання, що потрапляє в приміщення через засклення сонячної 

сторони і нагріває безпосередньо предмети всередині приміщень. Звісно при виборі 

теплонасосної станції фактор сонячної радіації вже опосередковано врахований через 

температуру довкілля, але сонячне тепло, що потрапляє у приміщення через засклення не 

можна включати в розрахунок, коли ми визначаємо необхідну максимальну теплову 

потужність, позаяк це нерегулярний і некорельований з температурою показник. Однак для 

аналізу споживання теплової енергії має сенс це враховувати. Для обрахунку кількості тепла 
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від сонячного проміння ми використовуємо формулу:  

                                                                                                                            (7) 

де      – максимальна поверхнева густина сонячного випромінювання, Вт/м
2
; 

  - приведений кут падіння сонячних променів на поверхню засклення; 

    - коефіцієнт, що враховує поправку на повітряну масу, яку необхідно пройти 

променю, причому: 

           
      

    
                                                                                                           (8) 

де h – кут, який визначає висоту сонця над горизонтом і є функцією часу доби, дня року 

і географічної широти місцевості. 

Накладаючи на цей розрахунок метеостатистичні дані про хмарність у конкретному 

регіоні можливо отримати кількість тепла від сонячного проміння, одержану за весь 

опалювальний період. У випадку мого дослідження розрахунки показали, що значне 

засклення фасаду школи забезпечило потрапляння тепла сонячного проміння впродовж 

опалювального періоду в розмірі більш як 6% від загальної потреби у теплі. Звісно це 

незначний ефект, коли мова йде про опалення газовим котлом, що не може забезпечити 

настільки гнучкого і чутливого регулювання, однак у випадку сучасних теплонасосних 

станцій можливості з регулювання значно виросли, і тому врахування цього фактора у 

розробці пропозиції для діючого об’єкту може проілюструвати реальну потенційну 

додаткову економію. 

У цій статті я проаналізувала як і якою мірою різні фактори довкілля, а також деякі 

фактори, що ми своїми силами здатні змінити, можуть впливати на точність і, головне, 

результат рішення з впровадження теплонасосної установки на об’єкті. Розрахунки для моєї 

школи лягли в основу висновків навдених тут. Ця робота має практичне значення з точки 

зору застосування даного аналізу саме в умовах нашої держави. Гадаю, використані 

алгоритми аналізу та врахування факторів впливу можуть бути використані для розробки 

більш докладних і гнучких методик розрахунку, а також можуть у подальшому бути 

використані для створення спеціалізованих програмних продуктів.  
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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИЙ РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД НА ОСНОВІ 

ДВОЛАНКОВОГО БЕЗФІЛЬТРОВОГО ПЕРЕТВОРВАЧА ЧАСТОТИ 

 

Розглянуто координатний принцип управління дволанковим безфільтровим 

перетворювачем частоти. Проведено результати моделювання системи електропривода в 

середовищі Matlab Simulink. 

 

Рассмотрено координатный принцип управления двухзвенным бесфильтровым 

преобразователем частоты. Представлены результаты моделирования системы 

электропривода в среде Matlab Simulink. 

 

Considered coordinate principle for managing of a two-tier without filter frequency 

Converter. The results of modeling the electric drive system in an ambience Matlab Simulink are 

presented. 

 

Вступ 

Важливу роль у діяльності сучасного суспільства - від сфери 

промислового виробництва до сфери побуту відіграє електромеханічне 

перетворення енергії, яке здійснюється електроприводом. Відомо, що електропривод є 

найбільшим споживачем електричної енергії, тому  в світовій практиці саме регульований 

електропривод визнано одним із найбільш ефективних енергозберігаючих та 

ресурсозберігаючих технологій.  

У процесі розвитку регульований електропривод досяг високої досконалості. Він 

дозволяє формувати необхідні механічні характеристики та перехідні процеси, що 

задовольняють найрізноманітнішим технологічним завданням. Проте на даний час все 

більшої актуальності набувають питання енергетики, які  вирішуються завдяки розвитку 

електромашинобудування і напівпровідникової техніки. 

Енергозберігаючий регульований асинхронний електропривод на основі дволанкового 

безфільтрового перетворювача частоти (ПЧ) володіє комплексом нових властивостей, що 

поєднують високі електромеханічні показники з покращеною енергетичною та 

електромагнітною сумісністю з живильною мережею. А саме – відсутність спричинених 

перетворювачем спотворень кривої напруги живлення, споживання з мережі практично 

синусоїдальних струмів з можливістю регулювання реактивної потужності, забезпечення 

оборотності потоку активної потужності, тобто можливості не лише високоякісного 

споживання, але й рекуперації електроенергії в гальмівних режимах електропривода.  

На відмінну від традиційних дволанкових перетворювачів частоти аналогічного 

призначення, в схемі нового перетворювача відсутній громіздкий силовий згладжувальний 

фільтр в проміжній ланці постійного струму, що істотно покращує його масо-габаритні 

показники. 

Силову частину електропривода з ПЧ зображено на рис.1.  
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Рисунок 1. Силова частина електропривода з ПЧ: 

ДНМ – датчик напруги мережі; ДСМ – датчик стуму мережі, ДСН – датчик струму 

навантаження, АВ – автономний випрямляч, АІ – автономний інвертор, LC-фільтр – 

мережевий фільтр, МПСУ – мікропроцесорна система управління, ДШ – датчик швидкості. 

 

Математична модель ПЧ як об'єкта управління 
Для математичного описання процесів, які протікають у силовій частині ПЧ, 

використано такі абстрактні алгебраїчні вектори-стовпці, складені з миттєвих відносних 

значень; верхній індекс «F» означає, що вектори записані у фазних змінних [4]: 

   [

  
  
  
];    [

  
  
  

];   
  [

   
   
   
];   

  [
   
   
   

];   
  [

   
   
   
];   

  [
   
   
   

] 

вектори напруг і струмів мережі, напруг і струмів на вході комутатора АВ (індекс «1»), 

на виході комутатора АІ (індекс «2»); 

  
  [

   
   
   
];   

  [

   
   
   
]  - дискретні вектор-функції, компоненти яких описують стани 

фазних плечей комутаторів АВ і АІ. 

 
Рисунок 2. Еквівалентна схема заміщення ПЧ 
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На рис.2 зображено еквівалентну схему заміщення ПЧ. Якщо застосувати припущення 

щодо ідеальності силових ключів і блоків управління ключами АВ і АІ, тоді математична 

модель силової частини ПЧ може бути описана рівняннями: 

     
    

      
   

 

  
;                  

    
    

 

  
;                                          (1) 

     
    

                                    
       

 ;                                        (2) 

     
    

 ;                                    
       

 ;                                         (3) 

  
    

 ;                                         
  

 

 
   

                                           (4) 

де τ – відносний час;   
 ,   

 ,   
  - матриці активних опорів, індуктивностей дроселів і 

приведених до схеми «зірка» ємностей конденсаторів мережевого фільтру;   
    

   - 

дискретні комутаційні вектор-функції комутаторів АВ і АІ;   – матричний коефіцієнт. 

Для управління ПЧ розроблено двоетапний принцип управління. На першому етапі за 

допомогою математичної моделі ПЧ визначаються миттєві значення еталонних модулюючих 

функцій перетворювача, що відповідають заданим значенням керованих координат. На 

даному етапі вирішуються такі задачі: 

- розподіл функції управління вихідною напругою ПЧ між випрямлячем та інвертором; 

- узгодження функції управління вихідною напругою та вхідною реактивною 

потужністю. 

На другому етапі здійснюється широтно-імпульсна апроксимація еталонних 

модулюючих функцій послідовностями фізично реалізованих значень дискретних 

комутаційних функцій комутаторів випрямляча та інвертора з подальшим визначенням 

станів ключів, які забезпечують отримані комутаційні функції. 

 

Координатний принцип управління ПЧ 

Координатний принцип широтно-імпульсної модуляції базується на поняттях 

модулюючого і опорного сигналів [2]. Для адаптації комутаційних функцій АВ і АІ один з 

комутаторів доцільно розглядати в якості провідного, а другий - веденого, комутаційна 

функція якого адаптується до комутаційної функції провідного. 

У випадку, коли провідним вибрано комутатор випрямляча, для еталонних 

модулюючих фазних вектор-функцій випрямляча та інвертора: 

Ф  
   [

 
  
 

 
  
 

 
  
 

]  [

       φ  

       φ       

       φ       

] 

та 

Ф  
   [

 
  
 

 
  
 

 
  
 

]  [

       φ  

       φ       

       φ       

] 

 

процедура широтно-імпульсної апроксимації будується наступним чином. Тут Ф1, Ф2, 

φ1 і φ2 задані амплітуди і фази векторів Ф  
   і Ф  

  , відповідно. 

У каналі управління випрямлячем виконується алгоритм координатної ШІМ [4], що 

передбачає перетворення: 
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)   

  ;                                                     (5) 

   
       

      
                                                         (6) 
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  ;                                                7) 
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.                                                      (8) 

Формула (5) описує процедуру фазової передмодуляції вектора еталонних 

безперервних модулюючих функцій випрямляча з поворотом на кут π/6 з використанням 

матриці повороту (  ). Формула (6) відповідає наступній симетричній адитивній 

передмодуляції, що забезпечує розширення діапазону регулювання АВ за рахунок додавання 

нейтральної складової    
 , для формування якої може бути використана третя гармоніка. В 

подальшому виконується стандартне широтно-імпульсне перетворення (7) з використанням 

нормованого високочастотного опорного сигналу   оп
     симетричної пилкоподібної форми. 

Подальше лінійне перетворення (8) забезпечує фазову демодуляцію і нормування сигналів, в 

результаті чого формується вектор-функція заданих станів комутатора активного 

випрямляча: 
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в каналі управління інвертором передбачається реалізація стандартного алгоритму 

координатної ШІМ, доповненого процедурою адаптації: 
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Формула (9) описує процедуру симетричної адитивної передмодуляції еталонних 

безперервних модулюючих функцій інвертора   
  , що розширює діапазон регулювання. 

Вирази (10), (11) описують двоканальну мультиплікативно-адитивну передмодуляцію з 

метою адаптації еталонної комутаційної вектор-функції веденого перетворювача до 

комутаційної функції провідного. Формули (12), (13) визначають закон широтно-

імпульсного перетворення. Функція стану ключів комутатора інвертора (14): 
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]. 

На рис.3 зображено сигнали управління випрямлячем та інвертором. На рис.3,а 

зображено сигнал управління    
  ключами фази а випрямляча. Сигнал управління ключами 

фази a інвертора    
  показано на рис.3,б, а відповідна дискретна комутаційна функція    

   

зображена на рис.3,в. 

 

 
а 
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Рисунок 3. Сигнали управління випрямлячем та інвертором 

 

Наведена координатна стратегія управління ПЧ перевірена методом математичного 

моделювання на ЕОМ. На рис.4 зображено результати моделювання роботи ПЧ на 

асинхронний двигун з симетричною амплітудною передмодуляцією функцій АВ з 

центруванням потенційної зони навантаження у потенційній зоні джерела. 

 

 
 

Рисунок 4. Робота ПЧ на асинхронний двигун 

 

Моделювання системи електропривода в середовищі Matlab Simulink 

Система керування електропривода двоконтурна, підпорядкованого регулювання з ПІ-

регулятором струму та П-регулятором швидкості. Структурну схему системи 

електропривода зображена на рис.5.  

 
Рисунок 5. Структурна схема електропривода: 

 AR - регулятор швидкості, AA - регулятор струму, UZ – перетворювач.  

Цифрова модель електропривода має вигляд, представлений на рис.6. 
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Рисунок 6. Цифрова модель системи електропривода 
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Рисунок 7. Результати моделювання системи ПЧ-АД: 

 а - задана швидкість номінальна; б - задана швидкість менша номінальної вдвічі; в - 

збільшення часу розгону 

 

Висновок 

Таким чином, володіючи нормованими електромеханічними властивостями, 

притаманними системам підпорядкованого регулювання, електропривод з ДБПЧ 

характеризується покращеною характеристикою та електромагнітною сумісністю з 

живильною мережею, забезпечуючи синусоїдальність вхідних та вихідних струмів, 

двосторонній енергозберігаючий обмін активної потужності в пуско-гальмівних режимах, а 

також регулювання реактивної потужності, що споживається..  
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МОДЕЛЮВАННЯ НАСОСНИХ  УСТАНОВОК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛЬОВАНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Т.Ю. Оборонов, аспірант, О.І. Оборонова, В.В. Лобода магістранти, керівник Закладний 

О.М., к.т.н., доцент,  

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

Кафедра АУЕК, ІЕЕ, НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 115, корп. 22, м. Київ, 03056, Україна 

 

Розглянуто регулювання режимів роботи насосних установок. Приведене 

математичне моделювання в середовищі Simulink насосної установки з частотним 

перетворювачем. 

 

Рассмотрено регулирование режимов работы насосных установок. Приведенное 

математическое моделирование в среде Simulink насосной установки с частотным 

преобразователем. 

 

The considered regulation state of working pumping installation. Brought mathematical 

modeling in ambience Simulink pumping installation with frequency. 

 

Вступ  

У роботі розглядається електропривод насоса для водопостачання адміністративних 

будівель гірничого підприємства. Найсучаснішим способом регулювання насосів є 

регулювання за допомогою перетворювачів частоти. 

У випадку застосування перетворювача частоти здійснюється підтримання тиску в 

гідросистемі незалежно від витрати, за допомогою регулювання частоти обертання 

електродвигуна насоса. Таким чином, при малих витратах насос обертається на малій 

швидкості, достатній для підтримання номінального тиску й не витрачає зайвої енергії. 

Заощаджується електроенергія, а так само вода і ресурс устаткування. 

Насосні установки 

Основним енергетичним елементом насосної станції є насосна установка (НУ), що 

містить один або кілька насосів,  нагнітальну систему трубопроводів, запірну арматуру, 

електропривод, а також датчики технологічних параметрів установки. Як основне силове 

устаткування НУ застосовують об'ємні або динамічні насоси.  

 Об'ємні насоси працюють за принципом витиснення, коли тиск рідини, що 

переміщується, підвищується в результаті стиснення. До них належать зворотно-поступальні 

і роторні насоси.  

 Динамічні насоси працюють за принципом силового впливу на переміщуване 

середовище. До них належать  нагнітачі тертя.  

Регулювання режимів роботи насосних установок 

 Для забезпечення заданого режиму роботи НУ при зміні умов роботи потрібно 

застосувати регулювання режимів роботи насосних установок. Це завдання може бути 

поділене на два напрямки: регулювання гідравлічних режимів роботи насосів і регулювання 

енергетичної ефективності роботи устаткування НУ.  

 Для насосних установок  відцентрового типу застосовують наступні способи 

регулювання подачі рідини і тиску:  

 дроселюванням трубопроводу; 
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 перепуском частини потоку рідини з вихідного патрубка насоса у вхідний; 

 відключенням або підключенням насосів (ступінчате регулювання); 

 зміною частоти обертання робочого колеса насоса. 

 Дроселювання трубопроводу є поширеним способом регулювання тиску і подачі 

рідини. Регулювальним елементом у цьому випадку є механічний пристрій у вигляді  

дроселя-клапана, засувки, діафрагми тощо, які розташовуються на напірному патрубку 

насоса і за рахунок свого переміщення змінюють поперечний переріз трубопроводу [1].  

 Незважаючи на простоту реалізації даного способу регулювання, він має ряд недоліків. 

Одним з них є зниження ККД НУ, особливо при глибокому регулюванні подачі. Це 

обумовлено тим, що енергія, витрачена на подолання додаткового опору регулювального 

пристрою, перетвориться в теплові втрати, що і визначає низьку енергетичну ефективність 

даного підходу. Крім цього, ріст тиску на виході насоса при закритій засувці приводить до 

скорочення терміну служби ущільнень і запірних пристроїв, а також до збільшення витоків 

рідини через стики і щілини. Іншим недоліком цього способу є можливість однозонного 

регулювання вбік зменшення подачі або напору насосної установки.  

Регулювання напору перепуском засновано на відведенні частини потоку рідини з 

виходу насоса на його вхід через відвід із засувкою. При цьому енергія, що використовується  

на циркуляцію рідини по холостому колу, не створює корисної роботи, що знижує ККД 

установки, особливо сильно при глибокому регулюванні. Як і у попередньому методі, подача 

НС регулюється тільки вбік зменшення.  

 Ступінчасте регулювання подачі насосної станції здійснюється за рахунок 

підключення або відключення насоса або групи насосів. Даний спосіб характеризується 

простотою керування, оскільки не вимагає додаткових регулюючих пристроїв. Однак він не 

дозволяє забезпечити безперервну і якісну підтримку напору при зміні споживання рідини і 

викликає часті пуски двигунів, що зменшує строк роботи устаткування і вимагає будівництва 

проміжного акумулюючого резервуара для згладжування коливань подачі НУ. Крім того, 

електроприводи працюють не в оптимальному режимі, що також знижує ККД всієї НУ.  

 Зазначені особливості обумовлюють скорочення кількості НУ, на яких застосовуються 

розглянуті вище способи регулювання.  

 Зміна частоти обертання робочого колеса насосної установки дозволяє здійснити 

безперервне регулювання продуктивності НУ із меншими витратами енергії, чим у 

попередніх варіантах [5-9]. Однак воно вимагає більших витрат на регулююче устаткування, 

особливо для установок з потужністю вище середньої, і призводить до погіршення 

електромагнітної сумісності з живильною мережею. Проте вартість регульованих 

електроприводів знижується і  робить цей спосіб найбільш перспективним.  

 Можливе також поєднання декількох способів регулювання. Одним із широко 

застосовуваних варіантів регулювання є поєднання ступінчатого регулювання зі зміною 

частоти обертання робочого колеса насосної установки, що досягається за допомогою 

частотно-регульованого електропривода. Відповідно до рекомендацій [2], регульованим 

електроприводом варто обладнати один насосний агрегат у групі з 2-3 робочими агрегатами.  

 Для регулювання енергетичної ефективності устаткування НС повинен бути вибраний 

оптимальний по енергоспоживанню режим роботи насосів при  їхній спільній роботі. Один із 

шляхів вирішення цього завдання наведений у літературі [5-7].  

Опис технологічного процесу 

Режим водоспоживання адміністративних будівель гірничого підприємства 

характеризується великою нерівномірністю витрат, з коефіцієнтом часової 

нерівномірності. Це означає, що вдень у період максимального розбору води її погодинна 
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витрата може в кілька разів перевищувати середнє значення добової витрати. Вночі, 

навпаки, витрата води різко скорочується. 

Безпосереднє включення насоса в мережу в умовах сильної нерівномірності витрати 

призвело б до ненормального режиму роботи насоса з недостатнім напором або, навпаки, з 

малою подачею і надмірним тиском. На такі режими роботи і насоси, і мережа 

водопостачання не розраховані. При цьому в мережі відбувалися б глибокі перепади тиску, 

перебої в подачі води, різко зросло б споживання електроенергії. Включення в мережу 

водопостачання перетворювача частоти дозволяє насосу і споживачам води діяти за своїми 

графіками, причому насос завжди працює в розрахунковому, найбільш вигідному й 

правильному режимі. 

Автоматизація насоса дозволяє уникнути всіх недоліків ручного керування. Завдяки 

автоматизації не потрібно додаткових витрат праці та участі людини в технологічному 

процесі. При досить частому підкачуванні можна не побоюватися замерзання води, що 

особливо небезпечно взимку в нічний період, коли витрата води практично припиняється. 

Регулювання надлишку або недостачі води прийнята частотними регуляторами фірми 

Mitsubishi. 

Зовнішній водопровід для адміністративних будівель гірничого підприємства 

проектуємо об'єднаний, обслуговуючий одночасно: 

 господарчі питні потреби; 

 виробничі потреби; 

 протипожежні потреби. 

Для моделювання технічного процесу необхідно розрахувати асинхронний 

електродвигун, що приєднується до насоса. Обираємо двигун 5А250М4 з потужністю 90кВт. 

Математичний опис системи 

Електричні машини в загальному випадку є багатофазними. Вони описуються 

системами диференціальних рівнянь високого порядку, аналіз яких затруднений. Без шкоди 

якості можна перейти від багатофазної електричної машини до двофазної [3,4]. 

Формули перетворення 3/2 і 2/3: 
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Рівняння для перетворення 3/2: 
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Рівняння для перетворення 2/3: 
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На вхід блоку перетворення 3/2 подаємо 3-х фазну синусоїдальну напругу, на виході 

отримуємо 2-х фазну напругу статора.  

Підсистема, що  реалізує насосну характеристику: 

               (
 

  
)
 

   

Чотири рівняння системи містять вісім лінійно залежних змінних. Необхідно, за 

допомогою виражень зв'язку струмів і потокозчеплення обмоток статора і ротора виключити 

дві пари змінних, тобто вибрати состав компонентів вектора  ⃗  [               ].  

Система потокозчеплення: 

{
 

 
                   
                   

                   
                   

      

Із двох останніх рівнянь системи  виразимо струми ротора: 
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Отримані вирази підставимо в рівняння для потокощеплення статора, тобто перші два 

рівняння: 
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Позначивши: 

       
   
 

  
         

Одержимо вираження для потокощеплення обмоток статора: 

{
           

   

  
    

           
   

  
    

      

Позначивши: 
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Повний момент: 
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Змоделюємо в середовищі Simulink насосну установку з частотним перетворювачем (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Схема пуску АД із ПЧ 

Динамічна характеристика електродвигуна, запуск із перетворювачем частоти (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2.Динамічна характеристика АД  

 

Струми статора електродвигуна (рис. 3) мають вигляд: 
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Рисунок 3.- Осцилограма струмів статора 

 

Графік моменту, моменту опору і швидкості електродвигуна (рис.4) мають вигляд: 

 
Рисунок 4. Осцилограми моменту, швидкості та моменту опору АД при пуску із ПЧ 
 

Висновок 
У даній роботі проведено моделювання підкачування води асинхронними двигунами. 

Для цього з типових блоків Simulink була складена схема керування. На основі отриманої 

схеми був змодельований мікроконтролер. Для одержання підтримки постійного параметра 

(тиску) у системі було заведений зворотно зв'язок за тиском. У результаті цього двигун 

підтримував сталий тиск у системі. 
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THERMOMOLECULAR ENERGETICS: FUEL AND STRUCTURAL SAVING, 

ENVIROMENTAL SAFETY 

 

Анотація – створено нове робоче тіло (репульсивний клатрат) і запропоновано науково-

технологічний напрям у технічній термодинаміці під назвою«ТермоМолекулярна Енергетика 

», що вирішує завдання економії палива, конструкційних матеріалів, а також екологічної 

безпеки. 
 

Аннотация – создано новое рабочее тело (репульсивный клатрат) и предложено научно-

технологическое направление в технической термодинамике под названием 

«ТермоМолекулярная Энергетика», которое решает задачи экономии топлива, 

конструкционных материалов, а также экологической безопасности.  

 

Abstract – a new working medium (repulsive clathrates) was made and a scientific and 

technological direction in technical thermodynamics called «Thermo-Molecular Energetics» was 

suggested , which solves the problems of saving fuel, structural materials and environmentally 

safety. 

 

INTRODUCTION 

A modern power system based on the conventional working medium “gas-steam” has reached 

its limits in term of technical and economical performance. The further growth of the energy power 

is related to increase of heat engines sizes with no significant improvement in their thermal 

efficiency. 

In contrast to conventional working medium (gas or steam) for the first time in the world, 

professor Eroshenko from KPI suggested to use an interface area of the Lyophobic Heterogeneous 

Systems (LHS) or Repulsive Clathrates (RC) in thermo-mechanical systems to accumulate, 

dissipate and convert the mechanical and thermal energies. A new trend in industrial power 

engineering has been called Thermo-Molecular Energetics (TME). 

 

THE PHYSICAL AND THERMODYNAMIC ESSENCE OF A NEW WORKINH MEDIUM 

An extremely advanced interface area   (m
3
) of the surface contact between “nonwetting 

liquid” and “nanoporous solid matrix (pore diameter is 5–300 Å)” can be used as a new 

heterogeneous working medium for accumulation, dissipation and conversion of the mechanical and 

thermal energies [1–3]. The considered heterogeneous system (LHS) consists of two components: 

the liquid and the discrete nanoporous solid particles (matrix) that are non-wetted by this liquid (a 

liquid-solid contact angle 90θ ). 

By virtue of a phobic system, the liquid cannot fill the opened pores space of the matrix 

spontaneously. For forced intrusion of the liquid into the matrix pore space, the external pressure 

have to reach the threshold limit value, which is given by the Laplace capillary pressure 
LP  (here 

and further for simplicity, we will use an absolute value of cos ), Pa 

r
PP A

L

 cos2
int            (1) 

where   is the surface tension of liquid at the border with gas (vacuum) in N/m; 
A  is a advancing 
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contact angle and r  is the pore radius in m.  

Volume of pore space of the matrix 
invV  (m

3
) actually determines the degree of compression 

dV  of the considered HLS. Under thermodynamic consideration, the elastic deformation of the 

actual liquid and matrix was neglected resulting in: 

 krdVVdV minv            (2) 

where   is a matrix porosity in m
3
/m

3
; k is a shape factor of the pores and the capillaries (

50.033.0  k ); d  is a variation of the area of surface contact between the liquid and solid 

phases during forced intrusion and spontaneous extrusion of the liquid clusters from the pores space 

in m
2
; 

The minus sign in equation (2) means, that during the system compression ( 0dV ), forced 

advancement of the interface area of surface contact between the liquid and solid phases occur (

0d ) (i.e., an energy accumulated by the system through the formation of the interface area  ). 

During the system expansion ( 0dV ) (after the removal of external load), the spontaneous escape 

of the liquid clusters from the nanoporous particles with the reduction of the interface area ( 0d ) 

occurs and simultaneously, release of previously accumulated energy and performance of useful 

work takes place [1–15]. 

The system expansion can be reversible (
extint PP  ) or irreversible (

extint PP  ). In the last case, 

the liquid phase will be expelled at a extrusion pressure 
extP , given by the following equation [4] 

r
P R cos2

ext             (3) 

where 
R  is a receding contact angle. 

As a porous matrix, one can use silica gels, aluminum silicates, porous glasses and many others 

mediums of the extremely advanced specific surfaces (from 100 to 1000 m
2
/g of the medium).  

The possibility of ultrafine dispersion of the liquid (up to its molecular size) by means of these 

matrices explain the behavior under consideration repulsive clathrates. It is determined by their 

surface properties and phenomena and to a lesser extent depends on the bulk properties of the 

component of the system: the liquid and the solid phases. 

As a liquid, one can use water and water solution, salts, melts, low-temperature alloys and 

eutectics and other simple liquids. 

The initial requirement to the pointed heterogeneous systems is its pronounced lyophobicity: 

 18090  . If a system is lyophilic (liquid spontaneously wets the matrix), the matrix can be 

made non-wettable, for example, using chemical modification of its surface [5]. 

 
                                        a)                                         b) 

Fig. 1. a) Graphical interpretation of the RC: a) schematic presentation of the RC before the intrusion (1 – particle; 2 – 

pore; 3 – liquid); b) the state of the RC after the intrusion; 

Fig. 1a presents a model of the lyophobic granular system with chaotic distribution of the 

matrix particles in the liquid. The matrix particles have nanopores, which are cavities between 

nanoglobules that form the carcass of these particles. 

For simple liquids the relation between surface tension   and temperature T  is written down in 
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Wander-Waals form 

 crТT 10           

 (4) 

where 
crТ  is a critical temperature ( 0 ) in K; 

crТdTd 0   is a temperature coefficient of 

surface tension of the liquid in N/m·К. 

As opposed to conventional working medias (with the state equation nRTPV  ), the 

properties of the repulsive clathrates is given by two independent equations where T  and  are 

independent parameters: 

dT
dT

d

r
dP

cos2
           (5) 

 krddV            (6) 

Evidently, for the first time in the engineering thermodynamics, equations (5) and (6) allowed 

successfully break up the relationship between parameters P  and V , which has opened opportunity 

of making more perfect energy device and reach the optimal working regime. 

Fig. 2a presents the PV isotherm for the repulsive clathrates in terms of the uniporous matrix 

(e.g. zeolite with constr ). Apparently during 0-1 phase, the pressure increases do not cause a 

considerable compression of the quasi-condensed heterogeneous systems volume. During 1-2 phase 

(after the rich Laplace capillary pressure (1)), the intrusion of the liquid in the pore space of the 

matrix occurs and the system volume in the amount of porous volume 
invV  considerably decreases: 

the interface area   reaches its maximum at the end of the compression process (see point 2 on the 

Fig. 2а and equation (2)). 

 
a)                                                                              b) 

Fig 2.  a)  Example of the isothermal system compression: 0-1phase is the quasi-elastic deformation of the liquid and 

the matrix particles; 1-2 phase is advancement of the interface area between the liquid and solid phases; 2-3 phase is the 

RC compression with liquid-filled nanopores; b)  Cycle of the isothermal compressive and expansion of the RC in terms 

of the hetero-porous matrix. 

A further increases in pressure (after filling the pores and capillaries), during 2-3 phase, does 

not reduce the system volume significantly (it is again quasi-condensed). 

Cycle of the isothermal compression and expansion of the repulsive clathrates in term of the 

hetero-porous matrix ( varr ) is shown in Fig. 2b. As can be seen, after reaching Laplace capillary 

pressure, the process 1-2 of filling (at a pressure varint P  (1)) firstly large pores and capillaries, 

and then smaller ones occurs. During the process of spontaneous extrusion of the liquid clusters 

from the pores space (at a pressure varext P  (3)) in reverse order, the liquid is forced out from the 

small pores first, and then from the larger ones. 

The difference between the intrusion and extrusion pressures is a characteristic of a hysteresis 

phenomenon, which can be expressed as 

int

extint

P

PP
H


            (7) 

It is evident from the equation (7), that the systems can vary from reversibly transforming (
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0H , see Fig. 2b, line 1) to completely irreversible ( 1H , see Fig. 2b, line 4), when no extrusion 

clusters of liquid from porous space occurs (black hole). Cycles of the repulsive clathrates with 

large hysteresis (Fig. 2b line 3) are applicable for effective energy dissipation (bumpers, damper 

and etc.) [6–8]. The repulsive clathrates with small hysteresis (Fig. 2b line 2) can be applied to 

accumulate (autonomous executive mechanism [9–11]) and convert energies (heat engine and 

refrigerator) [12–13]. 

Let us consider the equation of internal surface energy of heterogeneous lyophobic system U  
(neglecting of their bulk component and accordingly the internal energy of the bulk phase) [14–15]: 

  QWdUdUdUdU V          (8) 

The mechanical work (Gibbs work) 
W  exchanged during intrusion and extrusion can be 

written for a two- and three-dimensional process, respectively, as [15]  

 dVPdVPW Am  cosintintint
        (9) 

 dVPdVPW Rm  cosextextext
        (10) 

During intrusion a certain amount of energy from work is stored in the system. The larger is 

pressure of intrusion or the porous volume, the larger is the stored energy. During expulsion, a 

certain amount of energy is released, which is always smaller than the amount of work previously 

done on the system (
AR  90 ). 

In the case of reversible process, interfacial surface variation d  and work 
W  are defined 

as [15] 

  ddVPWWW L  cosextint
        (11) 

where 
RA    is a static contact angle. 

The heat exchanged during reversible process can be expressed as 

  d
dT

d
TTdSQ 


 cos   


cos

1

mV
dT

d
krT


      (12) 

It is evidently from the equations (11)–(12) that there are two different heat effects during the 

intrusion and extrusion. There is an endothermic effect ( 0Q ) during intrusion ( 0d ) that 

becomes exothermic ( 0Q ) during extrusion ( 0d ). This effect is directly proportional to the 

area of the interface   [14–15].  

 

THERMODYNAMIC CYCLE OF THE HEAT ENGINE BASED ON THE RC 

The essence of the thermodynamic cycle of the heat engine with external heat supply based on 

the RC will be shown on the example of a single rigid pore and liquid cluster (Fig. 3a) [12–13]. 

 
а)                                                                      б) 

Fig. 3 а) Thermodynamic cycle on the example of a single rigid pore 1 and liquid cluster 2, forming a repulsive 

clathrate 3; b) PV and TS – diagram of the cycle 

Stroke I. At the initial stroke, the pore 1 and the liquid cluster 2 have temperature of 
2T  (cold 

source). The external pressure P  applied to the system is less than the capillary pressure 
1LP  (1). 

Moving the system (pore and cluster) into the region of high temperature 
1T  and neglecting the 

change in heat capacity of the pore 1 
1c  and the liquid cluster 2 

2c , it can be assumed that at the 
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end of the first stroke the pore and the liquid cluster have temperature of the heat source 
1T . During 

the first stroke, the cluster does not change their volume (the liquid is almost incompressible) and 

their heating due to heat of the hot source 
1Q  (the heat supplied from outside) can be described as 

the isochoric ( constV ) and the isosurface ( const ).The heat 
1Q  can be expressed as 

   21222111211 TTVcVcSTQ a           (13) 

where )ln()(
1

2121


 TTTTTa  is a mean-temperature of the system during first stroke; 

)ln(
1

2121



  TTCS .is a variation of the entropy during first stroke; 
222111 VcVcC  
 is a total 

heat capacity of the system ( 1c  and 2c  are specific heat capacity of the liquid and the pore material 

in J/kg·K; 
1  and 

2  are density of the liquid and the pores material in kg/m
3
; 

1V  and 
2V  are 

volume of the pore material and the liquid in m
3
) 

Stroke II. At higher temperature 
1T , the capillary pressure 

1LP  decreased by an amount of dP  (5) 

through the reduction of the surface tension with increasing temperature (4). In this case, the liquid 

cluster 2 can be easily embedded into pore 1 at a low pressure 
2LP  ( dPPP LL 

12
) and the system 

external pressure 
2LPP 
 performs the work of interface formation from 0 to max , according to 

equation (11). As already was mentioned above, the formation of the interface area is endothermic (

0Q ), therefore one should lead to the system heat 
2Q  to be equal to the heat of interface area 

formation in the isobaric-isothermal conditions (12). 

Stroke III. During third stroke, which occurs at a constant system volume and interface area, 

the working medium is cooling down to 
2T  due to the removal of heat 

3Q  from the system by the 

cold source. At the end of stroke III, the system pressure (the pressure in pore) increases to the 

Laplace pressure 
1LP  due to decreasing temperature and increasing surface tension (see Eqs. 4 and 

1). The heat 
3Q  by analogy with Eq. (14) can be expressed as 

 21433 TTCSTQ a  
         (14) 

Stroke IV. By virtue of the increased capillary pressure, the liquid cluster 2 is pushed out of 

pore space. The isobaric-isothermal reversible reduction of interface area contact between the liquid 

and the solid phase takes place ( 0 ). During this process, the heat of the reduction area 
4Q  is 

released into the environment to ensure isothermality of the process. Extruded at a pressure 
1LP , the 

liquid cluster performs mechanical work of the isobaric-isothermal expansion of the working 

medium (the reduction of the surface (11)). Stroke IV ends with the return of pore 1 and cluster 2 in 

the initial states (start of Stroke I in Fig. 4a) 

Fig. 3b shows the PV- and TS-diagrams of the working stroke. As a result of four-stroke cycle 

the system performs some effective work that can be calculated as 

    VPPWWW LL 211432
 21

cos2
TTV

rdT

d
inv 


    (15) 

Work W  was done by the heat accumulated in the system during the cycle Q  

 4321 QQQQQ  21max42 cos TT
dT

d
QQ  


   (16) 

The thermal cycle efficiency is calculated by the formula 
1

1

21

cos1































  




dT

d
VVcrk

QQ

Q
inviiicc      (17) 

The inequality  cosdTdVVcrk inviii   can be implemented by selecting the physical 
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characteristics of the liquid and the matrix (
invV , dTd , ,

1c ,
1c ,

1 ,
2 ). As a matrix is 

recommended to use particles with pores of molecular dimension (e.g., zeolite), as a result the 

thermal efficiency of the considering cycle may be close to the limit efficiency 
121 TTc   of 

Carnot cycle ( 9.08.0  ), but never reach it, because it requires to satisfy the condition: 0r . 

But it is physically impossible, since the liquid molecules have a finite size, so the minimum pore 

radius cannot be less than the radius of the liquid molecules. 

Indirect implementation of the thermodynamic cycle allows generation of cold, which opens up 

opportunity for refrigerators without freon system. 

 

OTHER ENGINEERING SOLUTIONS BASED ON THE RC 

Self-contained actuator for space applications (Fig. 4) [11] is an example of a constructive 

combination of accumulator and actuator that can be used as a “device for deploying solar panels 

and the removal of optical instruments on satellites and spacecraft”. 

 
Fig. 4. Photo of self-contained actuator for space applications. 

The old design was based on the use of 13-15 "cleverly" connected Hooke springs (to make 

more flat characteristic “force displacement”). Project task: displacement is 100 mm, the force in 

the working cycle can reduce from 20 to 13 kN. A new working medium has provided the same 

displacement with a constant force of 80 kN with the octuple improvement in overall weight and 

dimension performance.  

Shock absorber (Fig. 5) is based on the RC [7–8] and dissipates the design energy of the 

external mechanical perturbation using 15 cm
3
 of HLS (hydrophobized silica and water) while the 

traditional shock absorber is provided with a 1500 cm
3
 technical oils.  

Specific power dissipation of energy with the new shock absorber (30 – 50W/cm
3
) is hundreds 

of times higher compared to traditional (oil) shock absorbers (0.10 – 0.15 W/cm
3
). The absorber 

uses clathrates with a large hysteresis in the parameter "pressure in the compression-decompression 

cycle” (in Fig. 2b, curve 3). Appropriate selection of porous matrices can optionally change the 

slope of the characteristics intP  and extP . Given the fact that the shock absorber on the repulsive 

clathrates does not require any oil to dissipate energy, it has no equal in the world on environmental 

requirements. Every year, about 100 million shock absorbers filled with oil are thrown to the 

landfills. A Sign of impending ecological disaster only through road transport. 

 
Fig. 5. Photo of Shock absorber. 

CONCLUSIONS 

An application of a new heterogeneous working medium (repulsive clathrates RC, 

heterogeneous lyophobic system HLS) for accumulation, dissipation and conversation of 

mechanical and thermal energy in a new generation of thermo-mechanical energy devices was 

shown. Energy devices based on the RC have much better energy performance in comparison with 

the conventional devices, and these devices are environmentally safe. 

Physical and thermo-dynamical nature of repulsive clathrates and the genesis of the thermal 
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effects of compression and decompression of the bulk phase and forced advancement (reduction) of 

the interface area during intrusion and extrusion liquid clusters into pore space of the matrix were 

shown. 
 

Remark: The direction of Thermo-Molecular Energetics was given approval by the scientific community and 

successfully has been developing in many countries: Japan, France, Russia, USA, China, South Korea and others. 
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An oil well is a layman's term for any perforation through the Earth's surface designed to 

find and release both petroleum oil and gas hydrocarbons. 

  The well is created by drilling a hole (5 to 30 inches wide) into the earth with an oil rig. 

Drilling rig is a machine, which creates holes in the ground.  After the hole is drilled, a metal pipe 

called 'casing' is cemented into the hole. In order to get access to the hydrocarbon producing 

interval, the casing and cement are either perforated ('cased hole completion') or additional section 

of earth is drilled below the casing ('open hole completion'). In most cases several casings are set in 

the well, starting with large shallow casing, and then deeper casings are set in smaller holes drilled 

through the upper casings. Cementing and pumping operations may be performed by specialized 

pumping services or in conjunction with well servicing operations (such as, casing, squeezing, and 

zone isolations). The hazards involved will vary with mode of dry cement delivery and mixing as 

well as the primary designed function of the pumping equipment. 

  Perforation is the way to establish good flow communication between the well bore and the 

reservoir. It helps create a hole in the casing through the cement and into the formation to form a 

channel for the oil and gas to flow from the producing formation into the wellbore.  

There are several types of perforation: between them are Shaped-charge (or "jet") perforating, 

cumulative, hydro-sandblasting.  

  One of the perforation pioneers was bullet perforation patented in the USA in 1926.  

  Holes in production casing were punched by amour-piercing bullets, receiving an electrical 

pulse from the surface, charges explode. Bullets get high speed and penetrating power. It causes 

destraction of the metal, cement sheath. Number of holes in the tube and their places in the reservoir 

are calculated in advance. Pressure of burning gases in trunk may reach 0.6 ... 0.8 thousand MPa. It 

affords to reach perforation holes with the diameter up to 20 mm, and with the length between 145.. 

350 mm. The balls are made of alloy steel and to reduce friction during movement they are covered 

with the copper or lead. 

  Comparing the existing methods of disclosure, the least in depth and drainage channels area 

is bullet method of perforation: 80 mm and 0.03 m2 accordingly and 10 holes for the running meter 

of tubing. Besides this method has two considerable disadvantages: sticking of bullets in the casing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earth
http://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil
http://en.wikipedia.org/wiki/Gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbons
http://en.wikipedia.org/wiki/Inch
http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_rig
http://en.wikipedia.org/wiki/Cement


СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

72 

 

walls and inadequate penetration into formation. Bullet perforation has become obsolete in our 

days.  
Shaped charges accomplish penetration by creating a jet of high-pressure, high-velocity 

gas. The charges are arranged in a tool called a gun that is lowered into the well opposite the 

producing zone. Usually the gun is lowered in on wireline. When the gun is in position, the charges 

are fired by electronic means from the surface. After the perforations are made, the tool is retrieved. 

Perforating is usually performed by a service company that specializes in this technique. 

A typical shaped charge consists of a high explosive into which a cone shaped cavity is 

pressed. The cavity is fitted with a metal conical liner, often made from copper or copper alloys.  

The entire assembly fits in a metal housing, usually steel or aluminum.  When the high explosive is 

detonated, the metal liner is compressed and squeezed forward, forming a jet of metal particles with 

a tip velocity in excess of 20,000 feet per second.  The lined shaped charge was originally 

developed for warfare, but ironically they are now used extensively to disarm landmines in war torn 

countries around the world.  But the biggest use of lined shaped charges is in the oil and gas 

industry as perforators.  Interestingly, when the liner is pressed into the high explosive, there are 

occasional accidental detonations; while these episodes are hard on the presses, special press 

construction and the use of blast shields makes the press operator's job a safe one. 

     Perforation has been used in world practice for more than 60 years. In spite of it jet 

perforation has some considerable disadvantages: 

 It exerts destroying influence on the cement sheath. 

 Lack of steering system (balancing system) brings to unsatisfactory holes. 

 There is an opportunity that not all jet charges will be activated; 

 Glass is formed because of the cumulative perforation flow action in the terrigenous rock. This 

results in the mudding of nearwellbore zone. 

 The hole pattern in the production casing is not capable of including the maximum number of fluid 

conductive channels & well-drainage areas. 

Hydro-sand-jet perforation is the way of creation channels, going through the well bore, cement 

casing pipe and the reservoir using kinetic energy of the jet.  It is developed in the nozzles by the 

flow of the liquid with sand.  Channels could be horizontal, sloping, cracking. They go deep down 

to the rock from 100 mm up to 300 mm. The length and profile of each channel depends on the 

cutting regime. 

  As an abrasive is used silica sand, barite, hematite. Choosing a fluid for the HSJP is 

necessary to pay attention to the fact that the liquid is must not decrease productivity and 

permeability of the reservoir, it should facilitate and improve the filtration properties of bottomhole 

zone and contribute to extraction of debris punched material. Mostly fresh, technical water with the 

touch of active substances is used.  

  Due to reach better destruction characteristics the sand must be contained in the flow, that 

goes through the orifice. While the pressure difference is 20…40 MPa creation of the hole is 

possible only providing abrasive in the liquid. The results of channel creation are demonstrated on 

the graph 1. At the time period from 0 till 75 min – the water was pumped without the sand and 

later, from 75 till 150 min with it. On a definite distance from the orifice the velocity of the jet 

drops as a result of being captured turbulent boarding layer of the medium parts during interaction 

with the jet that turns from the channel. As a result of velocity reduction deepening of the channel 

almost stops. 
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Figure 1- Hydro-jet and hydro-sand-jet destruction of the cement sheath 

1. 1 - Compressing strength is 40 MPa 

2. 2 - Compressing strength is 20 MPa 

 

HSJP advantages over other methods of perforation (bullet, torpedo, cumulative) are: 

  - The length and angle of the hole punched can be adjusted; 

cement ring is not destroyed and retains its strength; 

edges of holes formed in the tubing are smooth; 

devices used in the HSJP are simple and reliable in operation and can be used practically in wells of 

any diameter 

  - Any method of intensification can be performed after HSJP without picking up the 

instrument on the surface; 

  - Punched channel length is much greater than with other types of perforation and can reach 

up to 500-700 mm with more channels of filtering area of 20-30 times; 

there is no seals in the end of perforation channel in the end of perforation channel after the. 

The actual position of the hole in the reservoir is determined using radioactive territory logging. 

Radioactive logging is complex of nuclear-physical methods of studying the composition and 

structure of rocks that make up the walls a well. 

  The hardware is intended to record volumetric water content in rocks with the help of 

compensated neutron-neutron logging and neutron gamma logging by means of simultaneous 

recording of data in order to: 

improve accuracy of identification of gas-saturation factor and filtration-capacitive properties of 

rocks; 

use in lithologically heterogeneous drill cores. 

  The hardware RK5-73-150/90 is designed for development surveys in uncased boreholes 

with 150...300 mm diameter, in cased wells equipped with casing pipes with 141...245 mm 

diameter, as well as for operations through drilling tool with boom drift diameter not less than 90 

mm by means of simultaneous recording of parameters. 

  During perforation the following procedures take place: cementing aggregates CA-320 

serves water (mud) into the machine for sand mixturing, for example 4PA, where the mixture of 

water and sand is prepared. It goes to the pump units 4AN-700. From water injection units sand 

mixture under pressure through the manifold block BM-700 filter, ball valve comes in the column 

tubing. Bottom of tubing is equipped with hydro-sand-jet perforator. Through its orifices jet is 

pushed with great speed and by the abrasive action and hydro-motor effects the column and 

reservoir are destructed. Hard particles of the water-sand mixture sink into the bottom of the well, 

while other part of it rises to the surface, mouth hermetic prevents overflow of mud. Through the 

pulse valves 4, that are mounted at the end of the perforator, the sand gets into the vacuum chamber. 
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  When the stream with a portion of abrasive from the tubing 7 (fig.2) enters the orifices 3, 

another portion of sand is injected into them from the vacuum chamber 2. Work of orifices is based 

on the principle of jet apparatus. The perforator has two diametrical orifices 3, which are directed to 

the well wall. At the bottom of the perforator pulse valves 4, are held with a cover 6. A muff 5 

connects the tubing string 7 with the perforator.  

  Jet apparatus is a device for pumping or suction of liquid (gas) materials, based on the 

exchange of mechanical energy of the two flows of substances in the process of mixing. Flow with 

higher pressure is called the worker (or the flow of the working environment). It consists of a 

nozzle, receiving and mixing chamber, diffuser. The flow of the working environment comes from 

the nozzle into the receiving chamber with a great speed and drags the environment of low pressure. 

In the mixing chamber velocity (pressure) of flow is equalized. Then the flow is directed into the 

diffuser, where the conversion of kinetic energy into potential energy of compressed stream. 

Efficiency of jet apparatus does not exceed 30%, but due to the possibility of increasing the 

pressure drain flow, simple structure, reliable operation contributed to their wide application.  

  In the newly modernized perforator injection process is controlled from the surface by the 

altering of the supply of the pumping unit. This ensures efficient use of energy to destroy a pump 

casing, a cement ring formation and filtration area in the layer of rock. 

  The processes, which take place during cutting slot-shaped seats by hydro-abrasive method. 

The perforator 3 is put into well 4 on PCS 2. The working perforator travels along the casing pipe at 

a speed determined by parameters of hydro-brake 8, but not exceeding 0.5 m/sec, without rotation 

of tubing. 

 

 
Figure 2 – Structure of hydro-sand-jet perforator 

 

It is important to note that controlling the speed of perforator 3 movement in the process of 

cutting is technologically impossible. To get information about the end of travel, special signaling 

devices are applied.  It can look like an upward pin mounted under the ball valve. The pin opens the 

ball valve (i.e. it pushes the small ball out of the pulse valve 7 when the perforator 3 travel is 

completed. This will cause abrupt pressure drop in the tube space (it will open from below) thus 

informing of the travel completion. 

  The disadvantage of such perforator is difficulty of the construction as a result its sell cost 

increases. Deep penetrating perforation increases the effective wellbore radius and reduces the need 

for additional perforating operations, acid washes or other perforation cleanup techniques. One of 

the key factors in improving of the process of the hydro-sand-jet perforation is increasing of the 

length of the drained channels. 
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EFFECTIVE MICROORGANISMS TECHNOLOGY APPLICATION IN MUNICIPAL 

WASTEWATERS TREATMENT PROCESS 

This article is devoted to the problem of municipal waste waters purification. The present day 

situation with waste water treatment facilities in Ukraine, existed methods of waste waters 

purification and search for new ones are described. Modern problems of wastewaters treatment 

process is discusses on the example of the Bortnichy station of aeration in Kiev. A comparatively 

new method of sewage waters purification from organic and microbial contaminants is presented. 

Possibilities to apply this method at the Bortnichy station of aeration are discussed in the article. 

Дана стаття присвячена проблемі очистки міських стічних вод. В ній описано ситуацію, що 

склалася на сьогоднішній день в Україні з очисними спорудами, їх теперішній стан; 

розглянуто вже існуючі методи очистки стічних вод та можливість пошуку нових. Сучасні 

проблеми пов’язані з процесом очистки стічних вод розглянуто на прикладі Бортницької 

станції аерації м. Києва. Запропоновано порівняно новий метод очистки міських стічних вод 

від органічних та мікробіологічних забрудників. В статті розглядається можливість його 

застосування на Бортницькій станції аерації. 

Дання статья посвящена проблеме очистки городских сточных вод. В ней показано 

ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в Украине с очистительными сооружениями, 

их теперешнее состояние; рассмотрено уже существующие методы очистки сточных вод 

и возможность поиска новых. Современные проблемы, связанные с процессом очистки 

сточных вод рассмотрено на примере Бортнической станции аэрации г. Киева.  

Предложено сравнительно новый метод очистки городских сточных вод от органических и 

микробиологических загрязнителей. В статье рассматривается возможность его 

применения на Бортнической станции аэрации. 

Nowadays one the most important ecological problem of Ukrainian cities is the state of 

municipal sewage waters treatment systems. Almost in all cities of Ukraine wastewaters treatment 

facilities are old and need general reconstruction. As a result many treatment facilities have 

problems with unpleasant odors and low quality of dumped drains. As it is known, the parameters 

of portable water used in Kiev are unsatisfactory. It possesses unpleasant smell and taste. Citizens 

use this water only for some household needs. More often for drinking and cooking they either use 

water from underground sources, either buy specially cleaned water or at least use water filters. It 

generates environmental problems that are widely discussed by the population and the authorities as 

well. 

All wastewaters from Kiev and 13 nearby towns are treated at the Bortnichy Station of 

Aeration. Here municipal and industrial wastewaters are processed. The complex consists of 3 

treatment blocks. Fist started to work in 1965, second in 1976 and third in 1987. Here municipal 

and industrial wastewaters are processed. Capacity of the station is 1,8 mln cubic meter/day. Daily 

volume of influent is about 0,8 – 1,0 mln cubic meters. Total area of 3 mud fields is 272 ha. Purified 

water is damped into the Dnieper River through the main channel. Technological process includes 

mechanical treatment and biological treatment. 

Unfortunately exploitation of the BSA is connected with the number of problems. 

Technological scheme of the station is very old (it was projected in 1950-1960’s). Since that time 

there were no significant modernizations and reconstructions. But the number of population has 

grown in several times and the character of waste has changed. Metal and concrete constructions, 
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technological pipelines, pumping equipment are constantly damaging and need repair or complete 

replacement. Spaces in bar screens are equal to 16 mm and they are too large. They don’t provide 

the required level of purification, so big-size pollutants get to the next stages of sewage treatment, 

and causes further damage of equipment. 

Another problem is absence of effective technology for sludge disposal. Real volume of 

sludge stored at 3 mud fields is about 9 mln m
3
 what in 3 times higher that it was projected. Before 

1985 mud was being dried, then transported to agricultural territories and used as a fertilizer. 

However it was found an increased concentration of heavy metals in sludge and such application of 

mud was prohibited. So now mud fields are used not only for sludge dehydration as it was projected 

but for it storage also. So, today we have a problem of mud fields overfilling. The temporary 

measure to prevent dams breakthrough and mud spillage is increasing of dams height. But for the 

moment even such measure is not done completely. A cardinal solution for this problem is building 

of mud combusting plant. 

Accumulation of waste in settling tanks, causes methane and hydrogen sulfide gas formation 

and as a result unpleasant odor distribution, especially in summer. This cause constant complains 

from population living in the vicinity of the BSA. 

One more problem is purification from biogenic elements – nitrogen and phosphorous 

compounds. Constant growth of these elements concentration in purified water is observed. So, 

there is a need in modern technologies implementation for overcoming this problem. However all 

abovementioned problems are a result of insufficient or sometimes total absence of financing. 

In our research we propose to apply a comparatively new method of wastewater treatment 

known as EM-technology at the BSA. EM (short from Effective Microorganisms) was created in 

the University Rjukjus, Okinawa, Japan in 1970’s by Professor Teruo Higa. Initial purpose of his 

investigations was to increase quality of agricultural products without use of chemicals. During 

numerous researches T. Higa defined that some groups of microorganisms lately named as effective 

positively influence on fruits and vegetables quality. In numerous countries EM are successfully 

applied in agriculture, processing of waste, bioremediation, public health services and many other 

spheres of human activity. For about 10 years EM is applied for wastewaters treatment. However 

there is still no such experience in Ukraine. 

Actually EM represent a liquid with рН = 3,5 or lower. It is a mixture of various groups of 

naturally living in the environment useful, not pathogenic, aerobic and facultative anaerobic 

microorganisms consisting basically from phototrophic and lactic bacteria and yeast. 

According to the patent registered in the USA EM consists of the following groups of 

microorganisms: Actinomycetes (Streptomyces albus, Streptoverticilliu baldaccii, Nocardia 

asteroides, Micromonospora chalcea, Rhodococcus rhodochrous), Phototrophic bacteria 

(Rhodopseudomonas sphaeroides, Rhodospirillum rubrum,  Chromatium okenii, Chlorobium 

limicola), Lactic bacteria (Lactobacillus bulgaricus, Propionibacterium freudenreichii, Pediococcus 

halophilus, Streptococcus lactis, Streptococcus faecalis), Mold fungi (Streptomyces albus, 

Streptomyces griseus, Aspergillus oryzae, Mucor hiemalis), Yeast (Saccharomyces cerevisiae, 

Saccharomyces lactis, Candida utili). 

The density of the above-stated microbiological cultures in EM which there it is totaled 

nearby 80, can change within the limits of from 10
4
 up to 10

8
 CFU/ml. The specified cultures 

represent group of useful microorganisms which can coexist in the same conditions. 

Basing on investigations of T. Higa, EM Research Organization and experience of countries, 

which successfully use mentioned technology for sewage treatment we came to conclusion that EM 

may show positive results in reduction of the following parameters of water contamination: BOD, 

COD, Nitrogen and Sulfur compounds, suspended solids content, sludge volume and bacterial analysis. 

Speaking about the quality of sewage is necessary to consider physical-chemical composition 

of wastewaters processed at the BSA. Table 1 presents average monthly values of pollutants in 

effluent (purified) waters in January 2011. Values in influent (polluted) waters and limit acceptable 

concentration of pollutants are also presented in the given table. Experiments are executed by 
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chemical-bacteriological laboratory of the BSA. Limit acceptable concentration of parameters are 

regulated by the normative document СанПиН №4630-88 “Protection of surface waters from 

pollution”. Concentration of pollutants in effluent waters is regulated by the normative document 

“Limit acceptable damp of substances with effluent waters from Bortnichy station of aeration, 

which are adopted by State agency of ecology and natural resources in Kiev city from 01.01.2009”. 

As it is clearly seen almost all parameters except BOD, COD and phosphates concentration don’t 

exceed norm. However, it is explained by multiple dilutions of effluent with fresh water from the 

Dnieper River. 

Table 1 

Physical-chemical composition of wastewaters processed at the BSA 

Index Influent water Effluent water LAC in surface waters 

Temperature  18 
o
C 16 

o
C  

pH 7,4 7,4 6,5 – 8,5  

Suspended particles 373 mg/l 11,9 mg/l +0,75 to the background 

Chlorides  88,6 mg/l 84,5 mg/l 350 mg/l 

Sulfates  62,4 mg/l 55,0 mg/l 500 mg/l 

BOD5 312 mg/l 9,1 mg/l 6 mg/l 

Diluted oxygen - 5,51 mg/l Not < 4 mg /l 

COD 621 mg/l 61,3 mg/l 30 mg/l 

Phosphates  17,99 mg/l 5,27 mg/l 3,5 mg/l 

N
it

ro
g
en

 

g
ro

u
p

 Ammonia salts 31,5 mg/l 1,37 mg/l 2 mg/l 

Nitrites  undetermined 1,45 mg/l 3,3 mg/l 

Nitrates  - 25,3 mg/l 45 mg/l 

Copper  0,064 mg/l 0,012 mg/l 1,0 mg/l 

Zinc  - - 1,0 mg/l 

Chrome  0,038 mg/l 0,003 mg/l uncontrolled 

Iron 1,90 mg/l 0,25 mg/l 0,3 mg/l  

Oil products  1,26 mg/l 0,05 mg/l 0,30 mg/l 

Surface active substances 1,31 mg/l 0,04 mg/l 0,50 mg/l 

B
ac

te
ri

al
 

an
al

y
si

s General microbic 

number 

951800 7934  

Coli-index 19*10
7
 17*10

5 
 

 

As it was mentioned there is no experience of EM-technology application for wastewaters 

treatment in Ukraine. But EM are successfully used in Jefferson City (USA) for municipal 

wastewaters treatment. In our research we analyzed the number of parameters, which characterize 

treatment process in Jefferson City and Kiev. Among these parameters are: geographical position of 

the cities, climatic conditions, number of population, physical-chemical composition of waste, 

volume of waste processed, technological systems of treatment process.  As a result we came to 

conclusion that abovementioned parameters are pretty much common and American system should 

be quite well adoptable to existing system of wastewaters treatment at the BSA. Jefferson City 

Wastewater Treatment Facility is 35 years old and its main problems are odor control and high level 

of water pollution. Instead capital reconstruction of the treatment facility it was decided to apply 

microbial EM-technology. 

Big volumes of EM preparation are necessary for sewage purification at treatment plant. For 

this purpose the Mobile Production Unit (МPU) is designed.  According to recommendations given 

by EM Research Organization amount of EM that should be introduced into treatment system is 

1:10 000 of daily sewage volume that comes into treatment plant. 

EM preparation is introduced into several collecting points of municipal drains around the 
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city. At the treatment plant EM preparation is introduced in 2 points: in aeration tank and secondary 

settling tank. EM preparation is not introduced constantly. The largest portions should be input 

before and right after peaks of sewage income. The portions should be spent at midnight. It allows 

EM to dominate in sewage stream within all night when activity of anaerobic microbes making fetid 

sulphides raises. In some time colonies of microorganisms begin to populate in water stream, 

pipelines and reservoirs internal surfaces. Surfaces of some equipment become colored in reddish 

brown. Water in reservoirs become more transparent, filters in equipment cleaner and doesn’t have 

a strong odor. 

Basing on experiments and data we can predict the following positive results in such 

microbial technology application: 

 Lower primary sludge production and a lower dry matter content of sludge in the 

aeration tank; 

 Sludge volume production decreases up to 60-65%; 

 The average chemical oxygen demand (COD) level after clearing can make up to 40 %; 

 The average nitrogen level decreases on 25-30%; 

 Reduction of ammonia concentration is up to 85%; 

 Reduction of unpleasant odors level; 

 Reduction of Coli bacillus containing in excrements during EM application can make up 

to three times; 

 The average sulfides level of removal can decrease up to 70 %. 

The advantages of microbic cultures introduction into wastewater treatment process are: 

hhigh efficiency of the method, comparatively low cost, simplicity in use, possibility to apply in a 

small communities and in a big cities, natural method of sewage treatment, absence of high 

operational expenses, ecological compatibility and safety. The only disadvantage of microbic 

cultures introduction into wastewater treatment process is insignificant growth of sulfates. 

The city waste water pollution leads to the great number of problems connected with a 

citizens health and with the environment itself. Our research is devoted to investigation of new 

methods and technologies for water purification from biological pollutants. Analyzing the principle 

of EM-technology application in other countries we came to conclusion that it can be also used in 

our country. Implementation of EM may show such results: lower sludge production, lower COD, 

lower concentration of nitrogen and ammonia concentration in clarified water, what in its turn 

overcomes the fetid smell problems. 

In view of all abovementioned we consider that EM implementation to the BSA may 

improve ecological parameters of influent waters and the Dnieper river in general. 
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PROJECT DEVELOPMENT ON MUNICIPAL WASTES STREAM MINIMIZATION WITH 

SIMULTANEOUS ALTERNATIVE SOURCE OF ENERGY OBTAINING 

 

Проаналізовано існуючі технології збору звалищного газу і переробки неорганічних 

відходів та запропоновано схему збору звалищного газу з системою енергопостачання  міні-

заводу по утилізації ПЕТ-пляшок та альтернативне пластикове покриття для полігону у 

місті Київ. 

 

Проанализировано существующие технологии сбора свалочного газа и переработки 

отходов, предложено схему сбора свалочного газа с системой энергоснабжения мини-завода  

по утилизации ПЭТ-бутылок и альтернативное пластиковое покрытие для полигона в 

городе Киев. 

 

Present technologies of gas collection and waste processing were analyzed, the scheme of 

gas collection was offered with the system of energy supply of PET-bottles recycling mini-plant and 

alternative plastic cover for Kiev landfill. 

 

Producing of electrical energy with the purpose of transporting and selling it into network is 

the most popular way of landfill gas utilization. That tendency of collecting and utilization of 

landfill gas from landfills are popular in many countries, but volume of its extraction is very low 

comparing of its formation. It gives wide range of opportunities for developing of landfill gas as 

alternative source of “blue” fuel.  

The main components of landfill gas are methane and carbon dioxide. Both components 

contribute significantly to the greenhouse effect and are chiefly responsible for global temperature 

rise. Thus it is vital to avoid unused emissions to the atmosphere. So, by the use of landfill gas we 

substitute fossil fuels and reduce emissions of carbon dioxide and methane considerably. 

Greenhouse gas emission levels in Ukraine are notably lower than those for the year of 1990 (base 

year under the Kyoto Protocol), and this fact gives an excellent opportunity for Ukraine to benefit 

from projects of joint implementation. 

Landfill gas odors are produced by bacterial or chemical processes and can be emitted from 

both active and closed landfills. These odors can migrate to surrounding community. Benefits of 

project are in reduction of odour problems and safe sanitary conditions at the landfill by gas 

collecting system implementation. 

Landfill gas utilization is proposed to applicate at landfill №5 in Kiev, with total area 56,3 

hectare which situated in Obukhiv region near Kiev among villages Krenichi, Pidgirzi and 

Dmutrovichy which place solid domestic wastes and industrial wastes of III and IV classes of 

hazard.  

Experimental installation of PET-bottle recycling plant with system of landfill gas collecting 

was based on Lugansk experience. During 2002-2003 at Lugansk landfill was realized 

demonstrational project in the framework of Ukrainian-American program EcoLinks “Decreasing 

of greenhouse gases emission into atmosphere by the way of methane collecting and utilization at 

landfill of Lugansk”. Company SCS Engineering (USA) took part in such project as foreign partner. 

It was planned to develop project of landfill gas collecting and utilization with thirty drills and to 

drill three demonstrational for gas burning in flare.  

Landfill № 5 already placed 9,1 mil. m
3
 and landfill in Lugansk collected more than 10 mil. 
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m
3
, and it is not operating in our days. They have the same area, because engineered capacity of 

Kiev landfill is also 10 mil. m
3
.  

Today Lugansk landfill burning gas in flare, but they working on installation of system 

energy receiving form landfill gas. The most efficient is system of gas transportation through pipes 

to consumers for the purpose of natural gas replacement. Period of capital investments recoupment 

is one or one year and a half depending on native or foreign installation.  

Producing of electrical energy with the purpose of transporting and selling into network is 

the most popular way of landfill gas utilization. This way is proposed to applicate at landfill №5 in 

Kiev. Amount of collected landfill gas allows installing gas electrical station with capacity 1500 

kWt. 

Decreasing of greenhouse gases emission in CO2 equivalent tones, by means of methane 

emission into atmosphere and replacing of natural gas for producing of heat and electrical energy 

will be equal to 62 thousand t/year in case of landfill gas collecting and utilization project 

realization. 

Landfill Gas Collection System installed during active life of landfill and completed at 

closure of landfill. There are such stages of system building: 

- vertical wells drilled to bottom of waste; 

- typically one well per acre; 

- horizontal collectors in active fill areas; 

- header pipe connecting wells; 

- compressor places vacuum on wells; 

- landfill gas delivered to gas electrical station. 

Vertical wells should be drilled to the bottom layer of wastes at the whole territory of 

landfill. System of pipes connected wells and transferring collected gas to scrubber, where gas is 

purifying. After scrubber LG going to compressor and to engine generator, this can be replaced by 

gas electrical power station. For the Landfill №5 capacity of electrical station should be around 

1500 kWt. Part of produced energy is going through power cable to PET-bottle recycling mini-

plant. Other produced energy transferring to electrical network which supply final consumers 

(figure 1). 

 

Figure 1 - Scheme of complex on landfill gas utilization 

PET-bottle recycling plant capacity: approximately 300 kg/h. An average company 

operating the medium size disposal field for home wastes may collect up to 100 tons of used PET 

bottles per month. This amount is sufficient for the full-time running of mini-plant, but definitely is 

not enough for the medium and higher capacity industrial scale equipment. Consequently the 

collected bottles either should be recycled at sight or moved from the disposal field to the 

production facility which is often remote by substantial distance. This brings to essential rising of 

Vertical wells Pipes under landfill Gas scrubber 

Gas compressor Pet-bottles 

mini-plant electrical 

supply 

Engine generator 

Electrical network Final consumer 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

81 

 

overheads associated with baling, increasing transport costs, intermediate warehousing and 

additional handling, loading and unloading works. Furthermore, it is an important aspect of 

“disposal field bottles” transportation involved, extremely heavy contaminated, often badly sorted 

material and hence up to 30% of the mass is just loss at converting it into flakes. 

It was analyzed that professional PET bottle recycling plant is very attractive for the small 

and medium companies which like to develop their business from scratch but are not prepared to 

invest high amounts at start up. This mini-plant is specially designed to be used by wide range of 

PET bottle recyclers worldwide: landfills owners, municipal or private waste collecting and sorting 

stations, plastics processing workshops, bottlers etc. 

The entire plant is assembled inside 20 freight container. All machinery, piping and wiring 

are ready done. It should be connected to the water supply hose, sewerage hose and power supply 

cable to their sockets on the side of the container. 

The market price of PET flakes depends on their overall quality, as defined by purity, color 

and size. This is result of many factors, such as collecting system, pre-handling, sorting and finally 

processing in the recycling plant. Depending on local conditions, costs for labor wages, electricity 

and fresh water tariffs, waste disposal, used bottles and the market for the final product, will need 

some time until founding the best choice to maximize profit.  

PET flakes obtained in mini-plant are clean enough to be recycled into pellets for further 

processing by extrusion, injection molding or fiber manufacturing into a wide range of final 

products. 

For the installation of landfill gas collecting system at landfill №5 first of all should be 

covered. As example of landfill cover is engineered according to requirement of Environmental 

Protection Agency (EPA). Problems included elevated chemical concentrations in on-site ground 

water to severe contamination of ground water at water supply well fields, surface water 

contamination, ecological impacts to local flora and fauna, and forced changes in the water supply 

for impacted communities where state drinking water contamination standards were exceeded. 

Current cover design criteria emphasize barrier layers that block infiltration of water through the 

cover into the waste. Saturated hydraulic conductivity is the measurement device chosen by the 

EPA to define the effectiveness of the barrier layer. The saturated hydraulic conductivity method 

can actually be detrimental to covers in arid and semi-arid regions. In order to achieve the low 

saturated hydraulic conductivity required by the EPA, the barrier soil must be remolded by 

compacting it 'wet of optimum' which eventually leads to the soil drying, shrinking, and cracking 

leaving the barrier layer ineffective. These cracks provide pathways for the infiltration of water. 

This defeats the original purpose of creating a barrier layer to block the infiltration of water into the 

waste. 

Landfill covers costs should be less expensive than current systems because this effort 

should result in more efficient landfill cover designs tailored to specific site requirements by 

decision support system. The use of native soils will greatly reduce costs normally associated with 

clays and membranes which are required by the EPA.  

Landfill №5 is open for now and extremely dangerous for environment. To install landfill 

gas collecting system it should be covered. 

We propose to make plastic cover for landfill; it will be like hothouse and conserve the 

landfill. Developing of plastic cover should include pores for wells and produced out of recycled 

PET-bottles flakes. Production process of plastic cover includes standard process of plastic 

manufacturing, but will be made out of recycled flakes. Many plastics are blended with additives as 

they are processed into finished products. The additives are incorporated into plastics to alter and 

improve their basic mechanical, physical, or chemical properties. 

There are several different processing methods used to make plastic products. Below are the 

four main methods in which plastics are processed to form the products that consumers use, such as 

plastic film, bottles, bags and other containers. 

Extrusion - plastic pellets or granules are first loaded into a hopper, then fed into an 
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extruder, which is a long heated chamber, through which it is moved by the action of a continuously 

revolving screw. The plastic is melted by a combination of heat from the mechanical work done and 

by the hot sidewall metal.  At the end of the extruder, the molten plastic is forced out through a 

small opening or dies to shape the finished product. As the plastic product extrudes from the die, it 

is cooled by air or water. Plastic films and bags are made by extrusion processing. 

In injection molding, plastic pellets or granules are fed from a hopper into a heating 

chamber.  An extrusion screw pushes the plastic through the heating chamber, where the material is 

softened into a fluid state. Again, mechanical work and hot sidewalls melt the plastic.  At the end of 

this chamber, the resin is forced at high pressure into a cooled, closed mold. Once the plastic cools 

to a solid state, the mold opens and the finished part is ejected. This process is used to make 

products such as butter tubs, yogurt containers, closures and fittings. 

Blow molding is a process used in conjunction with extrusion or injection molding.  In one 

form, extrusion blow molding, the die forms a continuous semi-molten tube of thermoplastic 

material. A chilled mold is clamped around the tube and compressed air is then blown into the tube 

to the interior of the mold and to solidify the stretched tube. Overall, the goal is to produce a 

uniform melt, form it into a tube with the desired cross section and blow it into the exact shape of 

the product. This process is used to manufacture hollow plastic products and its principal advantage 

is its ability to produce hollow shapes without having to join two or more separately injection 

molded parts. This method is used to make items such as commercial drums and milk bottles.  

Another blow molding technique is to injection mold an intermediate shape called a preform and 

then to heat the preform and blow the heat-softened plastic into the final shape in a chilled mold.  

This is the process to make carbonated soft drink bottles. 

Rotational molding consists of a closed mold mounted on a machine capable of rotation on 

two axes simultaneously. Plastic granules are placed in the mold, which is then heated in an oven to 

melt the plastic Rotation around both axes distributes the molten plastic into a uniform coating on 

the inside of the mold until the part is set by cooling. This process is used to make hollow products, 

for example large toys or kayaks.  

All types of plastic products are classified within the plastic industry as being either a 

durable or non-durable plastic good. These classifications are used to refer to a product's expected 

life. Products with a useful life of three years or more are referred to as durables. They include 

appliances, furniture, consumer electronics, automobiles, and building and construction materials.  

Products with a useful life of less than three years are generally referred to as non-durables. 

Common applications include packaging, trash bags, cups, eating utensils, sporting and recreational 

equipment, toys, medical devices and disposable diapers. 

To manufacture plastic cover we will use rotational molding and extrusion method of plastic 

producing. Plastic should be durable, expected life of plastic not less than 20 years. Cover is done in 

3D-model by program Google SketchUp, the result is at the figure 2. 

Economic efficiency of PET-bottles recycling plant was calculated according to program-

calculator of business plans in Project managing sphere which called “Alt-invest Prime”. 

Composition of landfill gas is very dangerous and has great potential as source of energy. It 

is economically and ecologically efficient to applicate landfill gas. According to data about 

potential of landfill gas one cubic meter of landfill gas has energy equivalent from 4 to 5 kWt·hour 

which is 0.5 liter of fuel. Only imagine potential of landfill when 1 ton of solid domestic wastes 

give 180-250 m
3
 gas for the period 15-20 year. For example: amount of collected wastes 3,000,000 

tons during 20 years. Amount of collected gas is around 2300 m
3
/hour, but utilized amount of gas 

1500 m
3
/hour. Energy potential: 1500 m

3
/hour = 7500 kWt·hour = 700 kg of fuel per hour, so more 

than 5000 tons of fuel per year during 15 years.   
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Figure 2 - 3D-model of the landfill cover 

Capital investments are 300,000 USA dollars, planning horizon – 10 years, annual net profit 

from 78,633 USD for the first year to 183,741 USD for the last year. Profitability of investments is 

183 %. 

 

Conclusions. 

- The use of landfill gas replaces fossil fuels and reduces emissions of carbon dioxide and 
methane. 

- Plastic is non-degradable, it takes long time to break down, possibly up to hundreds of 
years - although no-one knows for certain as plastics haven't existed for long enough. 
By recycling of plastic wastes in mini-plant we decrease the volume of wastes at landfill 
(about 10-20% of total amount). 

- Plastic recycling technologies consume a huge amount of energy, heating and 
electricity. It creates additional load on the environment. That is why mini-plant 
installed directly at landfill territory will solve these problems by energy supplying 
converting energy of landfill gas into electricity. It saves both environmental, fuel and 
energy resources. 

- Plasdtic cover installation will improve organoleptic properties, reduce impact on the 
environment (it is made of recycled PET-bottles) and create more environmental 
friendly surroundings. 
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IMPLEMENTATION OF PELAMIS WEC TECHNOLOGY FOR THE CRIMEA REGION 

CONDITIONS FOR ENERGY EFFICIENCY INCREASING 
 

Був проаналізований потенціал відновлювальної енергетики України в цілому та 

Кримського півострову. В результаті аналіза була запропонована Pelamis технологія для 

вирішення нестачі електрики в Криму.   

Проанализирован потенциал возобновляемой энергетики Украины в целом и 

Крымского полуострова. В результате анализа предложена Pelamis технология для решения 

проблемы нестачи электричества в Крыму. 

The renewable energy potential of Ukraine and Crimea peninsula were analysed. As a 

result of this analysis Pelamis WES technology was offered for the solution of the problem of the 

electricity shortage in the Crimea.         

The problem of mineral resources is one of the most pressing today. It is stated clearly, that 

the energy potential of traditional power recourses decreases day by day. Upon this Ukraine, as 

many other European countries, is dependent on fuel and power resources import and it has great 

influence on state economy. To solve such problems  renewable and environment’s friendly  power 

recourses usage is a valuable option. And  for Ukraine the installations of wind energy, solar 

energy, bioenergetics, hydro energy, geothermal energy have the best potential. Most elaborated 

region in terms of using renewable energy is the southern region of Ukraine, the Crimea in 

particular. 

Ukraine consumes natural gas heavily (with imports from Russia accounting for as much 

as 70.0% of the total consumption), while producing renewable energy in negligible amounts 

comparatively to other European countries that also experience a lack of own mineral resources. 

Energy generation from renewable/alternative sources became a hot topic in Ukraine during the 

recent months. Development of alternative energy sources looks especially urgent if one considers 

the existing potential. According to the local official sources, Ukraine’s renewable energy potential 

falls within 12.5-22.0 million tons of oil equivalent range (see the table below). On the other hand, a 

recent study by M.P. de Wit and A.P.C. Faaij (the Netherlands) estimates Ukraine’s biomass energy 

potential at as high as 119.4m toe corresponding to 86.9% of the current total consumption. The 

potential of Ukranian renewable energy resources we can see on the table 1. 

Tab. 1 The potential of Ukranian renewable energy resources  

Source Potential of resources 

Full potential Technical  potential Economical 

expedient potential 

Solar energy,  МWh/year 718,4·10
9
 345,1·10

9
 53,8·10

9
 

Small river, МWh/year 12,501·10
6
 8,252·10

6
 3,747·10

6
 

Wind power, МWh/year 1,88 0,52  

Peat,  MWh/year 6801  2941 

Heat of the ground, МWh/year 1,575·10
6
 1,125·10

6
 0,106·10

6
 

Mining gases, МWh/year  9,885·10
6
  

Entrails of the earth, МWh/year 17,365·10
6
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Crimea peninsula is mostly a recreational zone, a small part is allotted for agriculture 

(vineyards, fruit gardens, etc.). The main problem of the peninsula is electricity shortage. But the 

Crimea have big potential of renewable sources (diagram 1). 

 
 

Diagram 1. The potential of renewable energy resources in AR Crimea, mln tons of fuel equivalent  

 As one of the possible solutions of this problem it wave energy transformation device 

(invention of Scottish company Pelamis Wave Power) is suggested, the official name of which is 

Pelamis Wave Energy Converter. The usage of the wave energy depends on with wind activity of 

the region. That’s why it’s important to investigate climatic conditions of the region zones of higer 

wind activity.  

Most Crimea region climate zones are characterized by moderate temperate. The highest 

average month temperature in July reaches 27°C. The highest January average temperature is about 

-4°C. Most powerful winds are inherent to the Black Sea and the Sea of Azov shores and in 

highlands. 

Waves are generated by the passage of wind across the surface of the sea.  Energy is 

transferred from the wind to the waves.  Waves travel vast distances across the ocean and at great 

speed and the energy is concentrated near the water surface.  The energy within a wave is 

proportional to the square of the wave height.  Therefore a two-meter high wave has four times the 

power of a one-meter high wave. The Pelamis absorbs the energy of ocean waves and converts it 

into electricity. 

PWP’s (Pelamis wave power) full scale prototype machine was tested at the European 

Marine Energy Centre between 2004 and 2007.  The prototype was the world’s first commercial 

scale wave energy converter to generate electricity to a national grid from offshore waves. It was 

launched in early 2004 and first installed at EMEC in August 2004 following a series of sea trials in 

the North Sea. 

In 2006 the prototype was upgraded to the same specification as the production machines 

used in the Aguçadoura project. Further sea trials were carried out on the upgraded machine before 

it was reinstalled at the EMEC site in March 2007. The machine then completed a further extensive 

phase of testing, meeting a large number of critical test objectives.  

From a distance, they look nothing more than thin red lines on the horizon. The Pelamis P-

750 Wave Energy Converter is a result of intensive testing, modelling and development by Pelamis 
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Wave Power, officially known as Ocean Power Delivery. Each segment measures 120m long and 

3.5m wide, and weighs 750 tons when fully ballasted. 

The machine is a semi-submerged, articulated structure composed of cylindrical sections 

linked by hinged joints. The wave-induced motion of these joints is resisted by hydraulic rams, 

which pump high-pressure oil through hydraulic motors via smoothing accumulators. The hydraulic 

motors drive electrical generators to produce electricity. Power from all the joints is fed down a 

single umbilical cable to a junction on the sea bed. Several devices can be connected together and 

linked to the shore through a single seabed cable. A novel joint configuration is used to induce a 

tuneable, cross-coupled resonant response, which greatly increases power capture in small seas. 

Control of the restraint applied to the joints allows this resonant response to be ‘turned-up’ in small 

seas where capture efficiency must be maximised or ‘turned-down’ to limit loads and motions in 

survival conditions. The machine is held in the position by a mooring system, comprising of a 

combination of floats and weights which prevent the mooring cables become taut. It maintains 

enough restraint to keep the Pelamis positioned but allows the machine to swing head on to the 

oncoming waves. Reference is achieved by spanning successive wave crests. The Pelamis is 

designed to be moored in waters approximately 50-70m in depth (typically 5-10km from the shore) 

where the high energy levels found in deep swell waves can be accessed. The design of the Pelamis 

has been independently verified by WS Atkins according to (DNV) offshore codes and standards. 

According to present prognosis energy consumption in the Crimea grew to 1500 MW, 

therefore development of local electrical power installations becomes even more necessary. 

Dynamics of Crimea economics development especially in tourist sphere will most likely lead the 

amount of electricity usage to getting even in summer and winter periods. The investment 

supposedly will increase job offers, which is also an important argument for renewable energy drift. 

Pelamis is designed in a way, that minimizes impact on the costal environment. That is the 

result of analysis of waves’ behavior before and after installation of wave power stations.  

The largest proportion of material weight within Pelamis is accounted for by the main 

structure, which is made of mild steel, and ballast, currently in the form of washed sand. There are 

smaller quantities of various other metals and materials which make-up the machine and its 

components including: copper, stainless steel, rubber, bearings and plastics. 

Unlike a vessel, where marine growth causes drag and therefore increased fuel costs, 

Pelamis is stationary and any increased drag due to marine growth is negligible, therefore the 

system is largely tolerant of growth, meaning that harmful anti-foulants are not required over the 

entire submerged structure. 

Within the power take-off systems onboard Pelamis are volumes of hydraulic fluid, PWP  

uses hydraulic fluid which is biodegradable in the marine environment. In the unlikely event that a 

leak of hydraulic fluid occurs within the power take-off module there are two levels of 

egress/ingress protection on all leak points, both of which would have to fail to allow water to 

ingress to a point where fluid could escape to the outside environment. PWP also uses 

biodegradable transformer fluid. 

Initial life cycle analyses that have been carried out for Pelamis, taking into consideration 

energy usage in manufacture of the machine and its components as well as energy usage through its 

operational and decommissioning phase, indicates that a Pelamis machine operating in a good wave 

resource (40kW/m annual average wave energy level) will have an energy payback period of less 

than 20 months with a life cycle emission of approximately 25g/kWhr. Under these conditions a 

Pelamis machine will offset the production of approximately 2,000 tonnes of CO2 from a 

conventional combined cycle gas power station each year. 

A marine paint coating is applied to structural steel surfaces in the atmospheric and splash 

zone and cathodic protection is applied to areas of the structural steel components in the submerged 

zone using sacrificial anodes. 

Costal flora and fauna are considerably sensitive to storms, due to this conditions wave 

power engineering has minimal effect on the environment. 50% of Pelarmis devices remain 
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underwater and only 2 m of the installation can stay over the water surface. 

Wave Power Stations are equipped with glimmering yellow lights (flash interval of 5 

seconds) in the front and in the back of the engine. These lights are seen from the distance of 2 

nautical miles at nighttime. 

All the mooring components of Pelamis system (chains, cables, anchors) are designed to 

minimize the influence on local flora and fauna species vital activity. 

In case of relocation of the system to other sites, all the mooring mechanisms and anchors 

are extracted without big effort. During anchor system dismantling only surface sediment layers are 

disrupted and can be renovated in a couple of days. 

Pelamis and its mooring system are capable of attracting fish schools and increase native 

fish  population. 

In the local zone of Pelarmis project, due to fish population increase, there is the growth of 

costal diving poultries. 

Wave Power Stations are considered to be a suitable site for resting of local and migrating 

poultries. 

Pelamis is not a large structural object therefore it does not disturb low oversurface bird 

flight and also cannot be seen as considerable obstacle for their diving. So, as we can see, the whole 

system is absolutely environmentally friendly to all aquatic species. 

All the spinning mechanisms of the system are highly hermetic, they won’t effect the vital 

activity of diving poultries. Ideally Pelarmis Converters should be stationed 5-10 km from the shore 

50-60 m in depth, so that submerged cable not to be too long. 

As a result, the following conclusions can be made: 

-  Pelarmis technology is ecologically friendly.  

- The Crimea shore zone climate abides all the conditions for installation exploitation.  

-  Implementation of Pelamis engines will help us to solve a  great range of environmental and 

energetic problems of the Crimea region.  
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Фактори впливу та ризики при роботі систем з тепловими насосами в умовах України  

 

The main technical, economical factors were examined, that have influence on implementation and 

efficiency of work of a systems with heat pumps for the needs of heat supply in Ukraine. The list of 

possible risks ,which concern realization of such projects, is given. 

Рассмотрены основные технические, экономические факторы, что влияют на внедрение и 

эффективность работы систем с тепловыми насосами для нужд теплоснабжения в 

условиях Украины. Перечислены возможные риски, связанные с реализацией такие 

проектов. 

Розглянуті основні техничні, экономічні актори, що впливають на впровадження та 

ефективність роботи систем з тепловими насосами для потреб теплозабезпечення в 

умовах України. Перелічені можливі ризики, пов’язані з реалізацією таких проектів. 

 

Відомо, що житлово-комунальне господарство (ЖКГ) є найважливішою соціальною галузю, 

де експлуатується майже 25% основних фондів країни та використовується близько 26% 

топливно-енергетичних ресурсів України. В то же час ця галузь економіки є найбільш 

технично відсталою з цілою низкою все загострюючихся проблем. Середня витрата теплової 

енергії, що використовується для опалення житлового фонду в 4-5 раз више, ніж аналогичні 

показники для таких «холодних» країн, як как Норвегія, Швеція та Фінляндія. В регіонах с 

низькою плотністю забудови, що характерно для сельскої місцевості, де проживає близько 

40% населення України, показники енергоефективності використання теплоти в житлово-

комунальному секторі ще нижче. В цій групі децентрализованих енергоспоживачів 

експлуатуються сотні тисяч індивідуальних генераторів тепла, имеющих, как правило, 

низкоеффективне обладнання з підвищеним викидом забруднюючих речовин в атмосферу. 

З цього можна зробити висновки, 

що нашій країні треба якомога 

швидше зменшувати власну 

залежність від імпортованого 

палива, та збільшувати долю 

використання чистих 

поновлюваних джерел енергії. 

Перспективним напрямком у 

цьому плані є розвиток 

теплонасосних технологій для 

тепло- та холодозабезпечення. У 

відповідності до "Енергетичної 

стратегії України на період до 

2030 року" (затвердженої 

розпорядженням Кабінету 

міністрів України №145-р від 15 

березня 2006) розвиток системи 

теплопостачання планується 

здійснювати шляхом поступового 

нарощуваня виробництва теплоти 

на базі електричних 

теплогенераторів (переважно теплових насосів). Планується, що до 2030 р. об’єм 

виробництва теплової енергії електричними теплогенераторами (з виристаням теплових 
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насосів) збільшиться до 180 млн Гкал, порівно з 1,7 Гкал в 2005 р., що дозволить зменшити 

залежність від імпортованих видів палива, підвищити енергетичну безпеку, зменшити обсяги 

викидів парникових газів. 

Тепловий насос (ТН) являє собою циклічно діючу машину, призначену для виробництва 

тепла за рахунок примусового вилучення тепла з довкілля із витратою енергії зовнішнього 

приводу-електричної, механічної, хімічної, теплової та ін. ТН, що використовуються на 

практиці, поділяються на компресійні (найбільш поширені), абсорбційні, пароежекторні, 

термоелектричні. 

.  

 

 
Рис. 1. Термодинамічна схема теплового 

насоса  і теплового двигуна:  

1 – тепловий насос; 2 – тепловий двигун;  

Тн – висока температура; ТL – низька 

температура  

 

 Рис. 2. Ідеальний теплонасосний цикл 

Карно:  

1 – джерело тепла; 2 – компресор;  

3 – привідний двигун; 4 – споживач тепла;  

5 – розширювальна машина.  

 

Джерелами тепла для теплового насоса можуть бути: вода, грунт, повітря та ін. Якщо для 

малих ТН передбачається переважне використання теплоти повітря, поверхневих шарів 

ґрунту, неглибоко залягаючих вод та інших джерел, то для теплонасосних станцій (ТНС) 

прогнозується необхідність використання великих басейнів вод, що передбачає звернення до 

таких джерел як теплота поверхневих (морська вода, вода озер та річок), теплота підземних 

вод (при поверхневі води, артезіанські води, термальні води), енергія вторинних 

енергоресурсів (ВЕР), таких як вентиляційні викиди, теплота з систем охолодження, скидні 

води з систем оборотного водопостачання; стічні води, каналізаційні стоки тощо. Стосовно 

ТНС великої потужності, то тут слід обмежитися лише поверхневими, підземними 

низькотемпературними та термальними водами, оскільки саме вони можуть забезпечувати 

необхідні об’єми подачі води та мають достатній температурний потенціал. Питання полягає 

лише у їх наявності на тій чи іншій території чи конкретній площадці. Але навіть при 

наявності достатнього потенціалу ресурсів, у всіх країнах СНД і також в Україні існує 

серйозне відставання у питаннях дослідження і практичного впровадження теплонасосної 

техніки головним чином через порівняно низьки тарифи на викопні види палива та 

електроенергію та через політичні чинники. Впровадження та підтримка розвитку систем з 

ТН залишається декларативною, впроваждуються лише поодинокі проекти, переважно в 

приватному секторі.  

 

 

Ідеальне джерело тепла для теплових насосів, встановлених в будинках, характеризу-ється: 
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 високою та стабільною температурою підчас опалювального сезону 

 доступністю 

 низькими коррозійними властивостями та екологічною чистотою 

 низькими інвестиційними та експлуатаційними витратами. 

 

При оцінці проектів з ТН та порівнянні їх з іншими джерелами теплопостачання, 

особливо якщо проект реалізується не за власні кошти та повернення грошей має 

здійснюватись за рахунок економії, слід якомога детальніше розглянути всі необхідні 

фактори, для забезпечення мінімальних інтегрованих витрат за термін життя проекту та 

більш реальної оцінки терміну окупності і зменшення ризиків проекту.  

Зазвичай теплові насоси, як найбільш дороге обладнання, підбираються по потужності на 

величину базових навантажень за графіком їх зміни. Це забезпечує максимальне 

використання теплових насосів і більш стабільний режим їх роботи. В якості додаткових 

традиційних джерел теплової енергії, призначених для покриття пікових навантажень, 

доцільно застосовувати нагрівачі, що легко піддаються автоматизації роботи, наприклад, 

електричні або газові. Нагрівачі можуть встановлюватися по відношенню до теплових 

насосів як паралельно (із змішуванням потоків теплоносія), так і послідовно (догревання 

теплоносія).  

При бівалентній роботі ТН типу повітря-вода для опалення будинку котеджного типу в 

залежності від співвідношення між ТН та електричним котлом витрати становитимуть: 

 

Таблиця 1         Показники витрат роботи ТН в бівалентному режимі  

номер 
варіанта 

Потужність 
ТН, кВт 

Потужність 
електро-
котла, кВт 

Капітальні 
витрати , грн 

Експлуатаційні 
витрати, грн  

Інтегровані 
витрати, грн  

вар.1  23 3,5 91208 79470 170678 

вар. 2 14 10,5 62384 81166 143550 

вар. 3 11,2 13 59784 84858 144642 

 

Важливо враховувати не тільки існуючі тарифи на енергоносії для системи з ТН та 

альтернативої системи , але й прогнозні значення їх зміни. Коефіціент перетворення (СОР) 

теплонасосних установок впливає на експлуатаційні витрати і залежить від температури 

низькопотенційного джерела тепла, температури теплоносія в системі опалення, від типу 

холодагента, що використовується у внутрішньому контурі, від ступіню досконалості 

реального циклу у порівнянні з ідеальним, і тому у кожної установки зміна СОР протягом 

опалювального сезону має індивідуальний характер. Більш дешеві ТН можуть програвати 

більш дорогим аналогам за рахунок збільшення витрат на енергоресурси та обслуговування. 

Навемти кількісні показники.  При зміні співвідношення між ТН та додатковим джерелом 

знижується питома вартість 1 кВт потужності системи, одночасно зростають сезонні витрати 

електричної енергії та відповідно вартість витрат на оплату рахунків. Чим краще ізольована 

будівля, тим меншої потужності потрібен тепловий насос, але ця ізоляція так само вимагає 

додаткових капітальних вкладень. 
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Рис. 3 Порівняння показників СОР ТН повітря-повітря різних виробників за 2008 р. 

 

Основні фактори, що впливають на роботу систем з ТН та на кількість спожитої за сезон 

електроенергії:  

• Клімат – річні потреби в обігріві та охолодженні, а також пік 

максимального навантаження (розрахункова потужність системи);  

• Температура джерела тепла і системи розподілу тепла;  

• Споживання допоміжної енергії (насоси, вентилятори і т.п.);  

• Техничний рівень досконалості циклу теплового насоса (у долях від 

ідеального циклу Карно, у середньому приймається 0,5);  

• Відповідність потужності ТН потребам у теплі і його робочі 

характеристики;  

 

Для економічної оцінки проектів з енергозберігаючими технологіями за вихідні дані беруть 

капітальні та експлуатаційні витрати. До капітальних витрат може відноситись розробка 

проекту, вартість самих ТН, монтажу, системи опалення, можливого утеплення 

огороджуючих конструкцій, пікового джерела та ін. До експлуатаційних - вартість 

енергоносіїв, обслуговування системи та ін.  Оцiнка ефективностi «роботи» вкладених 

коштiв у проекти з енергозберігаючими технологіями теоретично нiчим не вiдрiзняється вiд 

оцiнок, якi виконуються для будь-яких iнших фiнансово-iнвестицiйних проектiв, що 

додатково вимагає використовувати єдину з фiнансовим сектором понятiйну базу. 

Для успішного впровадження проектів з використанням ТН важливо провести детальні 

обрахунки, з урахуванням як технічних особливостей конкретної системи та альтернативних 

варіантів якщо вони є, так і економічних факторів. Щоб отримати інвестиції на максимально 

вигідних умовах, необхідно показати, якою є користь від проекту, якою очікувана економія , 

які існують можливі ризики проекту, а також як відповідати на можливі виклики.   

При визначенні сумарних витрат за період експлуатації проекту з тепловим насосом можна 

запропонувати наступний алгоритм: 

• Розрахунок капітальних витрат на проектування та введення в 

експлуатацію системи. 

• Оцінка періода життєвого циклу проекта. 

• Розрахунок річних уксплуатаційних витрат на обслуговування та ремонт 

системи. 

• Розрахунок річного споживання тепла об’єктом, яке, знаючи 

середньорічний СОР ТН, можна перевести у річне споживання електричної енергії 

• Помноживши спожиту енергію на тариф отримуємо річну вартість 

витрат на  електроенергію для приводу ТН.  

• Оцінка ймовірності, витрат та графіка ремонтів або заміни обладнання, 

не предбачених в планах. 
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• Оцінка суммарних витрат на утилізацію після закінчення всього періода 

эксплуатації. 

• Підрахунок сумарних витрат. 

Головні ризики у проектах з використанням ТН можна поділити на дві категорії – 

характеристики ринку та перешкод та ті, що пов’язані з використанням ТН. До перших 

можна віднести те, що:  

 більшість будівель будується інвесторами, а не безпосередньо користувачами, 

тому при прийнятті рішення не враховується аналіз витрат на експлуатацію 

будівлі.  

 В існуючих будівлях встановлення ТН найкраще проводити одночастно з 

термореновацією будівлі, що викликає складнощі через високі капітальні затрати 

на таку модернізацію.  

 На розвиваючомуся ринку існує багато непідготовлених продавців, які можуть 

погіршити репутацію систем з використанням ТН через недостовірну 

інформацію або невірно розроблені проекти. 

  Існує невелика обізнаність як серед політиків та осіб, що приймають рішення, 

так і серед населення стосовно даної технології. 

 Високі капітальні затрати та відносно низькі тарифи на енергоносії. 

Ризики пов’язанні з використанням ТН: 

 Ризик недопоставок теплової енергії (сезонна/річна мінливість джерел тепла, 

непедбачувані коливання температур, витрати на свердловини та пов’язаний з 

цим ризик).  

 Аварія основних елементів ТН (компресовів, насосів) 

 Несправність частин/технологій 

 Зникнення/погана якість енергії для приводу компресора 

 Зміна ціни на електроенергію  

Для кожного з ризиків мають бути розроблені заходи, як поводитись в тій чи іншій ситуації, 

отримані гарантії від виробника, зроблений прогноз щодо потенціалу низькопотенційного 

джерела енергії. 

 

Висновки: 

 

1. Розвиток теплозабезпечення України має включати в себе широке 

застосування теплонасосних систем, що використовують енергію 

навколишнього середовища та вторинні енергетичні ресурси; 

2. Основні фактори що впливають на показники ефективности роботи 

систем з ТН діляться на технічні та економічні: СОР системи або 

сезонний коефіцієнт ефетивності системи EER, кліматичні фактори, 

температура низькопотенційного джерела та теплоносія системи 

опалення, відповідність встановленої потужності системи тепловому 

навантаженню, співвідношення ТН та додаткового джерела тепла при 

бівалентній схемі, ціни на енергоносії в країні, капітальні затрати на 

систему, рівень інфляції в країні, інтегровані витрати за термін життя 

проекту, екологічні вигоди від впровадження проекту; 

3. Для успішного впровадження проектів з використанням ТН важливо 

провести детальні обрахунки, з урахуванням як технічних 

особливостей конкретної системи та альтернативних варіантів якщо 

вони є, так і економічних факторів, важливим моментом є, особливо 

якщо проект реалізується з урахуванням повернення капітальних 

вкладень за рахунок економії,  розглядання можливих ризиків 

пов’язаних з проектом. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОНДЕНСАЦІЇ ТА ЗАМОРОЖУВАННЯ 

ПЕРЕХРЕСНОПЛИННОГО ПЛАСТИНЧАСТОГО ТЕПЛООБМІННИКА СИСТЕМ 

ВЕНТИЛЯЦІЇ 

CONDENSATION AND FROST FORMATION SIMULATION IN CROSS-FLOW PLATE 

HEAT EXCHANGER FOR VENTILATION SYSTEMS 

 

В статті розглянуті питання математичного моделювання процесів конденсації водяної 

пари та заморожування в перехресноплинному теплообміннику Lossnay систем вентиляції. 

Результати моделювання представлені у вигляді розподілу температури пластини, 

залежності критичної відносної вологості в приміщенні від температури зовнішнього 
повітря. 

В статье рассмотрены вопросы математического моделирования процессов конденсации 

водяного пара и замораживания в перекрестноточном теплообменнике Lossnay систем 

вентиляции. Результаты моделирования представлены в виде распределения температуры 

пластины, зависимости критической влажности в помещении от температуры наружного 
воздуха. 

In this article issues of condensation and frost formation simulation in cross flow plate heat 

exchanger Lossnay in ventilation systems are considered. Results of simulation are presented in the 

form of wall temperature distribution on heat exchange surface, dependence of critical relative 

humidity of room air on outside air temperature 

 

In cold climates heat recovery in ventilation systems can significantly reduce the load on the 

building heating system. Cost-effectiveness of using heat exchangers is evident in the climatic 

conditions of Ukraine. Thus, the greater the temperature difference between outdoor and room air, 

the greater the economic benefit from its use. But due to application of modern highly efficient heat 

exchangers on the surface often occurs condensation and frost formation. Therefore it is very 

important to calculate heat and mass transfer, take into account these factors and find an optimal 

freezing control strategy. 

Let’s consider the physical nature of these processes. In heat exchanger exhaust air at low 

outside air temperature is cooled below the dew point temperature and water vapor condenses on 

the heat exchange surface. If the heat exchanger surface temperature is below freezing point, the 

condensed water freezes. By-turn constructive measures to improve the efficiency of the heat 

exchanger lead to reducing exhaust air temperature and thus increase the frequency of condensation 
and frost formation. 

Condensation on the one hand, increases the efficiency of the heat exchanger due to latent 

heat of water vapor. On the other, in the absence of conditions for condensate removal the layer of 

condensate reduces the heat transfer. There may cause the reduction of the effective cross-section of 

heat exchanger channel, which would increase the pressure losses. Frost formation also reduces heat 
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exchanger efficiency and exhaust air will overcome greater pressure loss due to the frost growth 

that will block air flow. If defrosting system for heat exchanger in ventilation system is not 

provided, the exhaust air channels will be completely blocked. Most papers on condensation and 

frost formation are focused on analysis of refrigeration and cannot always be used for air-to-air heat 
exchangers in ventilation systems. 

Following factors have a significant impact on heat exchanger operation in freezing 

conditions [1]: 

• Exhaust fan aerodynamic characteristics; 

• Heat exchanger horizontal or diagonal placement; 

• Air flow direction; 

• Design of heat exchanger (open or channel type). 

Prediction of recuperative heat exchanger behavior in such conditions is difficult, because heat-

transfer analysis requires the use of specific computational methods. The aim of this work is to 

simulate the heat and mass transfer in cross-flow plate heat exchanger during condensation and frost 

formation. Investigation of this problem will help to predict the condensation and frost formation on 

the surface of heat exchanger and make correct decisions to prevent heat exchanger freezing. 

Through cross-flow air flows direction the heating and cooling of exhaust and supply air is uneven, 

which complicates the calculation. The finite element method was used for simulation. As we 

consider the total heat recovery (energy recovery), then for each cell the equation of heat transfer 

and heat balance and mass transfer and mass balance can be written. Such simulation shows the 
"cold corner" presence, where the exhaust air cools the most intense way. 

Using this method the following assumptions were accepted: 

• Energy of phase transition water / ice was not included in the calculation; 

• Condensate temperature and the temperature of the plate are equal (because of the large heat-

transfer coefficient of condensate to the plate); 

• When condensation occurs without freezing condition condensate is removed with air flow, 

the condensate is formed in a thin film and its influence on the hydrodynamics of flow is small, the 

thermal resistance of condensate is neglected. 

Let’s consider the effect of heat exchanger placing and flow direction on the process of 

condensation and frost formation on the example of Lossnay based settings LGH 15 - RX4 

Mitsubishi Electric Company. In this case, we deal with channel type total heat exchanger, so the 

condensate can move only through the channels. In this model there are two possible cases of 

diagonal heat exchanger arrangement (Fig. 1). 
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Figure 1 - Diagonal placing the heat exchanger, Room air (RA), Exhaust air (EA), 

Outside air (OA), Supply air (SA) 
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When placing a heat exchanger by scheme a) (Fig. 1) gravity and air flow cause the transfer of 

condensate in the cold zone. Thus the large amount of condensate reduces the freezing risk, while 

small - increases. If the heat exchanger is placed by scheme b) (see Fig. 1) gravity and air flow acts 

in different directions. If gravity prevails the air flow, the condensate flows down in a warm zone in 
another case - the process is similar to the scheme a). 

To detect the condensation zone we calculate the dew point temperature of exhaust air in each 

element and compare it with the temperature of the plate. Necessary condition for condensation: 

D St t , where Dt  - dew point temperature, St  - surface temperature. 

Fig. 2 shows the plate temperature distribution on the side of exhaust air. This figure clearly 

illustrates this uneven distribution. 

 

 

 

Figure 2 – Plate temperature distribution on the 

side of exhaust air 

 

 

 

 

 

Comparing the process of condensation in total 

and sensible heat exchangers, zones of condensation in this case will be different. In total heat 

exchanger due to mass transfer between air flows exhaust air moisture is reduced through a heat 

exchanger. That’s why the conditions for condensation occur later than in latent heat exchanger. 
Condensation zones for these two types of heat exchangers are depicted in Fig. 3. 

 

 

 

 

Figure 3 – Condensation zones for two 

types of heat exchangers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The interesting issue in terms of heat exchanger freezing is boundary room air relative 

humidity, at which there is substantial freezing of the surface heat exchanger. For example, 

dependence of boundary room air relative humidity on outside air temperature at constant room air 
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temperature and outside air relative humidity (tRA=20 C, OA=85 %) (Fig. 4) provided that 

conditions for frost formation occur on 15% of heat exchanger surface. 

 

Figure 4 – Conditions for frost formation on 15% of heat exchanger surface 

When analysing the data, note that they have a theoretical character, since in practice there may 

be a deviation from the calculated values. 

 

Methods of frost formation control freezing 

Partial heat exchanger freezing is acceptable for several reasons: public buildings do not 

operate at night when the temperature decreases, the partial heat exchanger freezing in short time 

has a small influence on energy efficiency, absolute moisture in such areas rarely exceeds 3.8 g / kg, 
so often there is no condensation. 

Supply air preheating 

The problems of condensation and freezing can be avoided by pre-heating supply air before 

heat exchanger, but it reduces utilized heat flux and, thus, energy recovery performance. It is also 

possible to preheat the supply air only within the "cold corner", but it is structurally difficult to 

make. 

Adjusting the ratio of supply and exhaust air mass flow 

Reduced air flow of cold air results in lower exhaust air cooling and reduces the risk of 

condensation and freezing, but the ratio of air flows must be at least 0,5. This measure, like the 

previous, lowers energy performance of heat exchanger, but it is used quite often. 

Reduced heat transfer coefficient 

The point of this method is constructive reduction of heat transfer coefficient within the "cold 

corner", which reduces the risk of heat exchanger freezing. However, during operation in non-

condensing period heat exchanger is also working with reduced efficiency. 

Heat exchanger defrosting 

There are several ways to defrost the heat exchanger: 

• Complete defrosting: in this case, supply fan is turned off and heat exchanger is blown with 
warm exhaust air over some time (usually up to 10 min.); 

• Partial defrosting: for using this method we should be able to open and close individual 

channels, so the heat exchanger can be defrosted slowly, control system in this case is more 
complicated than for the previous way. 

Methods of regulation 
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There are following ways of frost formation regulating in heat exchanger: 

• Sensor of outdoor air temperature (in this case producer estimates dangerous temperature for 

typical temperatures and humidity in the room); 

• Sensor of exhaust air temperature within the "cold corner", which is more efficient compared 
to the previous method; 

• Sensor of exhaust air differential pressure: using the pre-set value of pressure difference on 

the heat exchanger, this method is the most accurate and efficient. 
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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  

В статті розглянуті загальні принципи ризик-менеджменту і послідовність кроків по 

управлінню ризиками енергокомпанії; описані конкретні види ризиків і основні види 

факторів, що впливають на їх рівень; виділені ризики, що виникають при переході на нову 

модель ринку. 

В статье рассмотрены общие принципы риск-менеджмента и последовательность шагов 

по управлению рисками энергокомпании; описаны конкретные виды рисков и основные виды 

факторов, влияющие на их уровень; выделены риски, возникающие при переходе на новую 

модель рынка. 

Тhe article examines the general principles of risk management and the sequence of steps for risk 

management of energy company. The authors describe specific kinds of risks and the main types of 

factors influencing their level. The authors give kinds of risks accrueing during transition new-

market-model period. 

Постановка проблеми. Результати більшості теоретичних досліджень пов'язаних з 

переходом від діючої моделі ринку «Єдиного покупця», так званого Пулу, до 

повномасштабного конкурентного ринку електроенергії – ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку, пов’язані з вирішенням функціональних проблемам взаємодії 

учасників. Водночас, організації такого переходу досить мало уваги приділяється питанням 

загальної класифікації ризиків в електроенергетиці відповідно до джерел їх виникнення з 

урахуванням етапу переходу до нової моделі ринку (включаючи період адаптації), а отже, 

неможливими є і процеси адекватної оцінки та управління ризиками. Тому, розгляд питань 

та напрацювання відповідних рішень щодо чіткої класифікації ризиків суб’єктів 

енергетичного ринку та споживачів з метою ефективного управління ними є актуальними. 

Мета публікації. Метою даної публікації є розгляд та аналіз ризиків, що викають в 

існуючій моделі ринку «Єдиного покупця» та цільової моделі конкурентного ринку; пошук 

оптимального механізму мінімізації/уникнення ризиків в електроенергетичній галузі на 

перехідному етапі та етапі впровадження нової моделі ринкових відносин; розробки підходів 

для побудови інтегрованої системи ризик-менеджменту для управління ризиками в 

перспективній моделі ринку електричної енергії України для забезпечення енергетичної 

безпеки та надійності електропостачання. 

Основні матеріали дослідження. В умовах переходу до ринкових відносин і 

лібералізації енергетичного ринку України в процес аналізу і прийняття рішень по її 

розвитку виявляються залученими багато учасників, що призводить до виникнення 

конфлікту їх інтересів. Також за даних умов існує імовірність виникнення так званих, 

фізичних або технологічних ризиків, пов'язаних з імовірністю відмов і перебоїв у роботі 

основного обладнання енергопідприємств, та появи якісно нових фінансових ризиків, 

обумовлених, перш за все, формуванням різних груп суб'єктів відносин у процесі 

функціонування і розвитку енергосистем. 

Досвід лібералізації енергетичних ринків країн світу показує, що важливого значення 

набуває питання забезпечення надійності енергетичної системи країни, підтвердженням чого 

є великі системні аварії в електроенергетиці, які почастішали у світі, зокрема, аварія на 

Саяно-Шушинській ГЕС в Росії (17 серпня 2009р.), аварія на лінії електропередачі «Нурек-

Регар» в Таджикістані (9 листопада 2009 р.), аварія на лінії електропередачі в Бразилії та 
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Уругваї (10 листопада 2009 р.), аварія в енергосистемі Санкт-Петербурга в Росії (20 серпня 

2010 р.). 

Існуючі методологічні підходи до визначення рівня енергетичної безпеки не в повній 

мірі дозволяють кількісно оцінити вплив ризиків суб’єктів електроенергетичного ринку на 

рівень енергетичної безпеки, що потребує розробки нових методологічних підходів для їх 

врахування в оцінюванні рівня енергетичної безпеки держави. Тому, актуальною стає 

необхідність розроблення методологічного підходу до визначення рівня енергетичної 

безпеки України з використанням теорій ризику та надійності. Вирішення вказаних проблем 

в значній мірі гальмується через відсутність науково-методичних опрацювань в області 

управління ризиком. Результати наукових досліджень в цьому напрямі відстають від потреб 

практики. 

Сучасний стан електроенергетики з точки зору забезпечення надійності України в 

умовах існуючої моделі ринку характеризується наступними параметрами: 

 швидке старіння електроенергетичного обладнання; 

 незадовільний стан системи підтримки надійності діючого обладнання; 

 дефіцит інвестицій на введення нового обладнання, модернізацію і подовження 

строку служби діючого обладнання; 

 стагнація електроенергетичного машино будівництва, енергобудівельної галузі; 

 помилкова кадрова політика галузі, низький рівень технологічного персоналу; 

 відсутність оновлених регламентів, стандартів організацій і національних стандартів; 

 неповнота, недостатність, неузгодженість існуючої інформації про аварійність 

обладнання і системи в цілому; 

 недостатня відповідальність за забезпечення надійності; 

 недостатність і неефективність державного регулювання, нагляду і контролю; 

 недостатнє урахування радянського і зарубіжного досвіду. 
Як відомо, для електроенергетики завжди була характерна висока міра технологічних 

ризиків, а заплановані масштабні зміни в галузі обумовлюють появу нових - ринкових – 

ризиків, які зобов'язані враховувати компанії. Тому, під ризиком слід розуміти наслідок дії 

або бездіяльності, в результаті якої існує реальна можливість здобуття невизначених 

результатів різного характеру, як позитивно, так і що негативно впливають на 

фінансово-господарську діяльність підприємства.  

При цьому при аналізі діяльності суб’єктів діяльності енергетичної галузі може бути 

використана класифікація ризиків з наступними вимогами до неї:  

По-перше, в даній класифікації не повинно бути видів і підвидів ризиків, тобто не 

можна групувати ризики в певні групи. Це може бути лише “віртуальним” об'єднанням. Це 

пояснюється тим, що при об'єднанні ризиків в певні групи може статися “розмивання” 

ризиків, тобто зменшення значущості ризиків, і, як наслідок того, неправильне дослідження і 

оцінка.  

По-друге, кожен ризик повинен визначатися і оцінюватися окремо, і чим точніше 

визначається ризик, тим легше за нього оцінити.  

По-третє, класифікація не є жорсткою і може змінюватися в залежності від специфіки 

підприємства. 

В сучасних умовах розвитку електроенергетики України, на нашу думку, впливовим 

джерелом можливості виникнення якісно нових ризиків є ймовірність зіткнення 

суперечливих інтересів різних груп суб'єктів ЕР у процесі обґрунтування рішень по розвитку 

галузі. Згідно [1] суб’єктами (учасниками) ЕР є: 

 виробники електроенергії – енергокомпанії з вертикально-інтегрованою структурою, 

генеруючі компанії, незалежні виробники електроенергії; 
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 постачальники електроенергії – вертикально-інтегровані компанії, компанії, які 

здійснюють транспорт (передачу) енергії, компанії-дистриб’ютори, які здійснюють розподіл 

енергії, енергозбутові організації; 

 незалежні комерсанти – брокери (забезпечують посередницькі послуги при укладенні 

контрактів), дилери (купують і перепродають електроенергію); 

 споживачі електроенергії різних груп та категорій. 
Згідно даного підходу пропонується загальна класифікація ризиків суб’єктів 

енергетичного ринку, схема якої наведено на рисунку 1. 

 

Ризики суб'єктів енергетичного ринку 

Чисті ризики Спекулятивні ризики

Технологічні 
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 інансові 
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Рисунок 1 - Загальна класифікація ризиків суб’єктів енергетичного ринку 

 

Як показано на рисунку 1, енергопідприємства будуть схильні також до специфічних 

ризиків, обумовлених їх галузевою приналежністю і особливостями виробничого процесу. Ці 

ризики, зазвичай відносять до чистих ризиків і називають технологічними, виробничими або 

фізичними.  

На початковому етапі побудови системи класифікації ризиків найбільш суттєвою 

ознакою, від якої залежать і з якої витікають усі інші ознаки ризику є ймовірність зіткнення 

суперечливих інтересів різних груп суб'єктів енергоринку у процесі обґрунтування рішень по 

розвитку галузі, внаслідок чого формуються наступні види ризику (рисунок 1): ринкові 

ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики бізнес-події, 

технологічні ризики. 

На даному етапі ОРЕ складається з наступних сегментів [2]: регульований сектор (РС), 

сектор вільної торгівлі (СВТ), балансуючий сектор. У існуючій моделі ОРЕ цінові ризики 

фактично відсутні, оскільки сектор вільної торгівлі в його нинішньому вигляді - це, швидше, 

можливість для відносно невеликої оптимізації витрат споживачів (ціни в СВТ і РС 

відрізняються в середньому на 3%) на енергопостачання і майданчик для "обкатки" біржових 

технологій і тренування учасників. Існування СВТ і РС не дозволяє формуватися ринковій 

ціні на електроенергію. 

У 2011 р. заплановане введення нової моделі двосторонніх договорів купівлі-продажу 

електричної енергії між виробниками та постачальниками і між виробниками та 
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споживачами та балансуючий ринок (ДДБР), в зв'язку чим необхідно звернути увагу на 

можливість появи додаткових цінових, регуляторних і ринкових ризиків. Деякі з них існують 

і в період регульованого електроенергетичного ринку, але з лібералізацією галузі їх характер 

зміниться. 

Можна стверджувати, що в цільовій моделі ринку учасники зіткнуться з наступними 

ризиками: 

 цінові ризики, пов'язані з поступовою зміною ринкової ціни;  

 ризики об’єму/кількості, викликані невизначеністю розміру попиту і виробництва 

енергії протягом конкретного періоду часу (наприклад, якщо загальне споживання покупців 

перевищує контрактні об'єми);  

 ризики зустрічної сторони в разі, якщо партнер не зможе виконати свої зобов'язання;  

 особисті ризики, коли функціонування залежить від компетентності конкретного 
фахівця;  

 розрахункові ризики, коли відділ обробки інформації не виконує і не контролює 

договори, укладені адміністрацією. 

Плавний перехід до конкурентного ринку і мінімізація ризиків забезпечують 

регульовані двосторонні договори, по яких ціна договору (пакету) дорівнює тарифу, об'єм 

договорів визначається балансом споживання, контрагенти підбираються за територіальним 

принципом, вишиковується чітка система гарантій платежів на ринку. При цьому існують 

ризики, обумовлені технологією «прикріплення» по регульованих договорах, зокрема: 

 невиконанням графіка РД в місячному, квартальному і річному розрізі унаслідок 
некоректного обліку ремонтних майданчиків, широкого коридору значень Рмін і Рмакс, 

завищенного/заниженного інтегрального значення в річному балансі електроенергії;  

 особливостями прикріплення до контрагентів (до одному/декільком контрагентів в 
різні типові години, невиконанням регіонального принципу прикріплення);  

 зміною конфігурації добового графіка виробництва унаслідок широкого коридору 

Рмін і Рмакс. 

Лібералізація ЕР може призвести до негативних наслідків щодо стабільного і 

безпечного функціонування енергосистеми (наприклад для Росії), пов'язаних з наступними 

чинниками [3]: 

 внаслідок наявності багатьох суб'єктів відносин породжується відмінність критеріїв 
управління для системи в цілому, так і окремих її частин; 

 виникає суперечність між комерційними інтересами енергокомпаній і необхідністю 

забезпечення надійності енергосистеми; 

 в процесі функціонування оптового ринку електроенергії виникають суттєві і різкі 

зміни електричних режимів, внаслідок чого в енергосистемах можуть мати місце зниження 

запасів по зв'язках і складатися несподівані режими, в яких система протиаварійного 

управління може працювати неадекватно; 

 змінюються критерії управління у складних аварійних ситуаціях, при системних 

аваріях.  

Вочевидь, що схильність до ризику можна розглядати як функцію від двох 

параметрів: вірогідність настання негативної події і масштабу можливого збитку, 

тобто чутливості портфеля (організації) до наслідків цієї події. 

З урахуванням вищезазначеного можна запропонувати наступне визначення поняття 

«ризик» в задачах електроенергетики. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-

суб’єктивна категорія, що пов’язана з ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в 

умовах невизначеності та суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ЕР і відображає 

міру їх втрат (збитків) від порушення надійного режиму електропостачання внаслідок 

неузгоджених дій даних суб’єктів. 

Різносторонність інтересів конкуруючих суб'єктів ринку обумовлена, перш за все, 
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принципово новим механізмом встановлення відпускних цін. В період існування природних 

монополій ціни на різні види енергії визначалися з витрат на виробництво і транспорт. З 

появою конкуруючих суб'єктів ринку ціни почали встановлюватися за результатами 

щорічних торгів, на яких котируються як «спотові» контракти (постачання наступного дня 

після оплати), так і контракти, де термін постачання може мінятися в межах року. Тому 

більшість суб'єктів ринкових стосунків в серйозній мірі схильна до фінансових ризиків, 

пов'язаних з комерційними аспектами їх діяльності. Сюди, насамперед, слід віднести [4]: 

 ризики коливання цін реалізації електроенергії у вільному секторі торгівлі;  

 фінансові ризики, що виникають внаслідок коливання цін на паливо, інші матеріальні 

ресурси. 

До вищезазначених двох видів фінансового ризику слід додати, що енергопідприємства 

в умовах тотальної економічної кризи в Україні (і фінансової, зокрема), схильні до ризику 

зміни купівельної спроможності грошей, оскільки безперервний процес реалізації 

електроенергії неминуче супроводжується формуванням досить високої дебіторської 

заборгованості – реалізація електроенергії найчастіше здійснюється в кредит, а розрахунок 

здійснюється за фактичними показниками засобів обліку.  

Також під час лібералізації енергетичного ринку виникає нова форма ризику, 

пов’язаного з нестабільністю законодавчої бази. Існуюче енергетичне законодавство 

розроблялося, як правило, під окремі проблеми, що потребували законодавчого 

урегулювання: електроенергетики, трубопровідного транспорту, енергозбереження тощо. 

При цьому законодавчі акти недостатньо інтегровані між собою [5]. Наприклад, спроба 

стимулювати використання в електроенергетиці відновлювальних джерел енергії майже 

неодмінно входить у суперечність з проблемою перехресного субсидування, яка перебуває у 

полі зору Національної комісії регулювання енергетики України. На інституційному ж рівні 

питання енергетики взагалі розподілені між багатьма центральними органами виконавчої 

влади. 

Відповідно до визнаної нині стандартної класифікації, головними загрозами для 

діяльності всіх суб’єктів господарювання, а не лише фінансових інститутів є [6]: ринкові 

ризики, кредитні ризики, ризики ліквідності, операційні ризики, ризики бізнес-події. 

Основними способами зниження ризиків в електроенергетиці є [7]: страхування; 

резервування (самострахування); хеджування; розподіл; диверсифікація; мінімізація 

(управління активами і пасивами); уникнення (відмова від пов'язаної з ризиком операції) 

тощо.  

Перераховані способи розрізняються, в першу чергу, за своїм економічним змістом, що 

полягає в передачі ризику третій особі (при страхуванні, гарантуванні, хеджуванні і 

розподілі) або в залишенні його на власному утриманні (при резервуванні, диверсифікації 

або мінімізації шляхом управління активами і пасивами). Розглянемо зміст і призначення 

вищеперелічених способів управління. 

Побудова інтегрованої системи ризик-менеджменту 

Цілями впровадження інтегрованої системи управління ризиками є: в умовах високої 

зношеності основних виробничих фондів оптимізувати розподіл ресурсів (фінансових, 

матеріальних, трудових) для забезпечення максимальної надійності роботи обладнання, а 

отже і діяльності енергокомпанії в цілому; забезпечити ефективну взаємодію з 

інфраструктурними компанії і учасниками ринку електричної енергії країни; забезпечити 

керівництво компанії достовірною і своєчасною інформацією для прийняття управлінських 

рішень. 

На рисунку 3 показані структурні модулі системи управління ризиками. В рамках цього 

підходу принциповий ланцюжок кроків для побудови системи управління ризиками 

електроенергетичних компаній може виглядати таким чином: 
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 формування політики управління 

ризиками на рівні ради директорів 

з визначенням толерантності до 

ризику по основних напрямах 

діяльності компанії і зв'язаною з 

ієрархією управління і ресурсами 

компанії;  

 ідентифікація і ранжування груп 

ризиків по основних напрямах 

діяльності на рівні топ-

менеджменту компанії;  

 декомпозиція, оцінка основних 

груп ризиків і визначення способів 

управління ризиками (ухилення, 

компенсація, мінімізація і т. п.) на 

рівні виконавчого менеджменту; 

 формування інтегральних карт 

повноважень і відповідальності за 

управління ризиками за всією 

ієрархією управління і різними 

функціональними підрозділами 

компанії. 

 

Профіль  ризиків енергокомпанії

 Система

вимірювання ризиків

Карти ризиків

Система показників ефективності 

з урахуваням ризиків

Інструменти управління ризиками

Бізнес-процеси управління 

ризиками

Оргструктура управління 

ризиками
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Рисунок 3 – Основні елементи системи 

управління ризиками 

 

В даний час в багатьох галузях людської діяльності відбувається зміна концепцій 

управління ризиком. Зокрема, концепція "безпека - ризик" замінюється концепцією "сталий 

розвиток - ризик". І це виправдано: адже критики концепції безпеки (яка позиціонується як 

стан захищеності об'єкта) вважають, що частину енергетичних підприємств (зокрема АЕС) 

слід "закрити" або через "нестачу захисту", або від її "надлишку" - оскільки генеруючі 

компанії будуть не рентабельні і не конкурентоспроможні. 

Управління ризиками енергопідприємств має розвиватися в рамках українських і 

Міжнародних програм (Програма розвитку електричних мереж напругою 35-110 (150) кВ та 

визначення обсягів реконструкції електричних мереж напругою 0,4-10 кВ на  2007- 2011 

роки, та інші). Операційні ризики, на відміну від фінансових, характеризуються високою 

частотою і значною "вагою"наслідків (збитками). Економічну політику управління ризиками 

ЕП необхідно будувати на основі наявного міжнародного досвіду, наприклад, у відповідності 

зі стандартом COSO ERM Framework "Концептуальні засади управління ризиками 

організацій "та принципів, вироблених Міжнародним Базельським комітетом. 

Таким чином, тільки комплексний підхід на основі кращих світових практик,  наявність 

системи  державного контролю з жорсткими санкціями за порушення дозволить ввести нову 

модель енергетичного ринку з максимальною ефективністю. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Ризик в електроенергетиці – це об’єктивно-суб’єктивна категорія, що пов’язана з 

ймовірністю виникненням небажаних подій (загроз) в умовах невизначеності та 

суперечливості інтересів різних груп суб’єктів ОРЕ і відображає міру їх втрат (збитків) від 

порушення надійного режиму електропостачання внаслідок неузгоджених дій даних 

суб’єктів. 
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2. Діюча організаційна структура і принципи функціонування партнерства держави і 

бізнесу в електроенергетичній галузі виявилися недостатньо дієздатними, що створює 

суттєві труднощі у рішенні системної проблеми забезпечення надійності в 

електроенергетиці. 

3. У результаті дослідження проведено розмежування ризиків що виникають на різних 

етапах впровадження ДДБР. 

4. Оцінка ризиків і використання відповідних методів управління ними дозволять 

енергокомпаніям вибудовувати оптимальну по співвідношенню «величина ризику - премія за 

ризик» стратегію поведінки на ринку, оптимізуючи ринковий портфель (набір довго-, 

середньо- і короткострокових контрактів) і оцінюючи величину капіталу, необхідного для 

компенсації можливих втрат.  

5. Для ефективного функціонування нової моделі ринку необхідно побудувати 

інтегровану систему ризик-менеджменту, що включає в собі всі способи управління 

ризиками на всіх рівнях взаємовідносин суб’єктів ДДБР. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Куликова Е. Е., Управление рисками. Инновационный аспект. – Бератор-

Паблишинг, 2009. – 112 с. – ISBN: 978-5-9727-0092-9. 

2. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. 

Менеджмент. Реформирование. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. – 544 с.: ил. – ISBN 5-

901028-40-6. 

3. Постанова КМУ  Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового 

ринку електричної енергії України  від 16.11.02 №1789. 

4. Надежность либерализованных систем энергетики / В.А.Баринов, В.А.Савельев, 

М.Г.Сухарев и др. – Новосибирск: Наука, 2004. – 333 с. 

5. Інноваційні пріоритети паливно-енергетичного комплексу України ; за заг. ред. 

А.К.Шидловського. ― Київ: Українські енциклопедичні знання, 2005. ― 512 с. – ISBN 966-

7579-15-8. 

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента /Под. ред. А.А.Лобанова и 

А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с. ISBN 5-94599-098-1. 

7. Eydeland Alexander, Wolyniec Krzysztof Energy and Power Risk Management. 

New Developments in Modeling, Pricing, and Hedging. Wiley Finance Editions. – John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken, New Jerse, 2003. –504 p. – ISBN-13: 978-0-471-10400-1 - John Wiley & 

Sons. 

  



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

106 

 

УДК536.24;621. 

 

А.Ю. Рачинський студент, керівник А.С. Гавриш 

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут” 

Кафедра ТПТ, КПІ-1510, корп.№5, к.414, ТЕФ, НТУУ„КПІ”, Проспект Перемоги, 37, Київ, 

03056, Україна 

Тел.: (044)454-9092, E-mail: andrew_gavrish@ukr.net, artur_rachinskii@mail.ru 

 
ПРО КОРОЗІЙНО-ЕРОЗІЙНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПАР В КОНДЕНСАТОРАХ 

 

Анотація – Починаючи з 21 століття зріс інтерес вчених до вивчення високо інтенсивних 

процесів теплообміну та захисту поверхонь від корозійно-ерозійних процесів. Використання 

поверхнево-активних речовин захищає поверхню. При цьому збільшуються коефіцієнти 

тепловіддачі в конденсаторах. 

Аннотация - Начиная с 21 века возрос интерес ученых к изучению высокоинтенсивных 

процессов теплообмена и защиты поверхностей от коррозионно-эрозионных процессов. 

Использование поверхностно-активных веществ защищает поверхность. При этом 

увеличиваются коэффициенты теплоотдачи в конденсаторах. 

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

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

This increases the heat transfer coefficients in capacitors. 

 

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

lyophobic surface. 

 

ВСТУП 

Останнім часом зростає інтерес вчених різних країн до створення і використання в 

промислових масштабах сучасних багатофункціональних покриттів теплообмінних 

поверхонь [1]. Цьому сприяє зростання можливостей нанотехнологій, які дозволяють 

синтезувати новітні композиції з елементами органічних сполук, до цього числа також 

належать поверхнево-активні речовини (ПАР). Компоненти яких дозволяють захищати 

теплообмінне обладнання від корозійно-ерозійних процесів [2-6]. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИНЕКНЕННЯ ЕРОЗІЇ 

Ерозія конструкційних матеріалів являє одну з основних проблем при експлуатації 

сучасного теплообмінного устаткування. Деталі та вузли таких установок працюють в 

різноманітних і досить суворих умовах. Матеріали, з яких вони виготовлені, зазнають різні 

види зношення: абразивне, корозійно-ерозійне, кавітаційне, краплинно ударне зношення, 

щілинну ерозію та ін. Ушкодження матеріалів призводить до зниження ефективності роботи 

обладнання та до його аварійних зупинок. Зношення зазнають корпуси, поверхні 

теплообміну, обойми, діафрагми та ін. В наслідок кавітації, особливо при значних змінах 

тиску робочого середовища, можуть руйнуватись проточні частини насосів, регулюючої 

арматури та ін. Дефекти ерозійного характеру спостерігаються в підігрівниках при високих 

тисках. Інтенсивне розмивання трубопроводів обумовлене протіканням корозійно-ерозійних 

процесів. Спільна дія механічних та хімічних факторів прискорює ерозію, саме тому 

проблема підвищення зносостійкості обладнання стає особливо актуальною. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ 

Пошук ефективних способів захисту поверхонь ведеться за такими напрямками: 

застосування нових ерозійно стійких матеріалів та покриттів, розробка оптимальних 

конструкцій, застосування зовнішніх впливів, наприклад, аерації, катодного захисту, 

використання електричних та електромагнітних полів, зміна властивостей рідини шляхом 

використання спеціальних добавок та ін. Для замкнених контурів одним з найбільш 

ефективних способів боротьби із ерозією є використання полімерних добавок та 

різноманітних поверхнево-активних речовин (ПАР). В основному це розчини 

високомолекулярних полімерних речовин. Ведення у воду незначної кількості 

високомолекулярних сполук суттєво впливає на зміну в`язкості, поверхневого натягу та 

інших властивостей теплоносія. Захисна дія ПАР пояснюється теорією в`язко-еластичності 

полімерів та змінами в характері обтікання поверхонь. Однак, єдиної думки щодо механізму 

захисної дії ПАР дотепер не існує. Вплив ПАР на ті чи інші процеси є багатофакторним і 

залежить в кожному конкретному випадку від природи речовини, характеру течії, 

властивості робочої рідини і т.д. Приклад формування захисної поверхні під дією ПАР 

зображено на рисунку 1. 

Для таких покриттів характерними є певні фізико-хімічні властивості. Ці властивості 

дозволяють вважати покриття гідро- та ліофобними і такими, що не вимиваються. 

Властивості та склад зносостійких і одночасно ліофобних покриттів залежать від технології 

їх створення. При створенні новітніх поверхонь важливим є отримання так званих трибо 

систем (рисунок 1а). Для цього необхідне дотримання балансу між притоком енергії та її 

віддачею в навколишнє середовище. Трибосистема є відкритою термодинамічною системою. 

Активні компоненти композиції в наслідок трибохімічних реакцій утворюють особливу 

модифікацію, яка забезпечує анізотропію механічних властивостей заново сформованої 

поверхні - прошарку третього тіла із збереженням основного призначення теплообмінної 

поверхні. 

     

                                         а)                                                                                               б) 

 

в) 

Рис.1 Формування захисної поверхні під дією ПАР 

( а- нанесення багатофункціонального гідрофобізатора на теплообмінну поверхню, б - 

утворення трибо системи, в – модель трибосистеми). 
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Позитивний градієнт механічних властивостей поверхонь забезпечує ліо- та 

гідрофобність. Якщо для таких систем порушується баланс, то система на це відреагує 

властивістю самоорганізації. Тобто, трибосистема або руйнує старі зв`язки, або утворює 

нові, шляхом структурного ускладнення. Поверхневі та під поверхневі пласти накопичують, 

або віддають енергію, що призводить до зміни як механічних, так і теплофізичних 

характеристик. Такі пласти мають дуже малий об`єм, для якого зміна значення накопиченої 

енергії може бути критичним і призвести до зміни агрегатного стану складових 

нанопокриття. При цьому можливе утворення особливого стану речовини – трибоплазми, яка 

є нестійкою і може повернутись поетапно до вихідного стану речовини. Проходження зміни 

агрегатних станів, наприклад, для речовин типу політетрафторхлоретиленів та ін., може 

відбуватись із утворенням радикальних, іонних та іонно-радикальних структур. Кінцевим 

результатом таких перетворень є формування особливих покриттів із продуктів 

трибохімічних реакцій рекомбінованих вихідних речовин. В результаті відбувається 

добудова кристалічної решітки металевих теплообмінних поверхонь під дією сил когезії та 

адгезії. 

З метою інтенсифікації теплообміну з одночасним захистом поверхонь в 

конденсаторах використовуються різні методи. Сама по собі металева поверхня є 

гідрофільною. Існує декілька методів створення гідрофобних поверхонь: іона імплантація 

неметалів на металеві поверхні, магнітронне розпилення, осадження плазменних покриттів. 

Нанесення ПАР на теплообміну поверхню може здійснюватись з парової фази і при прямому 

контакті. При конденсації такі підходи дозволяють знизити термічний опір процесу за 

рахунок руйнування плівки конденсату і забезпечення контакту пари з поверхнею 

теплообміну, що сприяє створенню і підтриманню краплинної конденсації. Процес 

краплинної конденсації є високо інтенсивним процесом теплообміну. В зв’язку з чим, 

особливий інтерес являють технології для її підтримання, що дозволить зменшити термічний 

опір стінки зі сторони конденсації і збільшити тепловіддачу. Одним з найнадійніших, 

простих і відносно дешевих методів являється використання активаторів на основі тефлону в 

різних модифікаціях, що дозволяє зменшити й корозійно-ерозійні процеси. Фактично 

швидкість передачі теплоти буде визначатися термічним опором рідини, можливої плівки 

оксидів і самої теплообмінної поверхні. 

Присутність ПАР в теплообмінних апаратах знижує інтенсивність механічної дії потоку 

робочого тіла на робочу поверхню, дає ефект демпферу, послаблює руйнування металу. 

Використання тефлону є достатньо дієвим як для мідь містких поверхонь, так і для сталевих. 

Суттєвий вплив має незмочуваність поверхні на процеси деформації та руйнування твердих 

тіл при адсорбційному зниженні міцності – ефект Ребіндера. Застосування ПАР на кшталт 

тефлону призводить до зменшення швидкості деформації матеріалів і ліквідує можливість 

крихкого руйнування, має також місце протиерозійний ефект. Залежно від хімічного складу 

теплоносія та поверхні, швидкості течії та напрямку руху потоку, температурного рівня 

процесу, фазового складу та інших параметрів, взаємодія механічного та хімічного факторів 

може призводити до складних форм ерозійно-корозійного зносу (ЕКЗ). Швидкість ЕКЗ 

значно нижча ніж при краплинно ударній та абразивній ерозії, але вища ніж при кисневій та 

вуглецево-кисневій корозії в нерухомому середовищі. Наявність незначних захисних 

оксидних плівок може само уповільнювати корозійну поведінку конструкційних матеріалів – 

має місце так звана “пасивація”. Все вищевказане дозволяє комплексно вирішувати основні 

задачі інтенсифікації теплообміну та створення якісно нового обладнання. Швидкість корозії 

залежить від концентрації стимулятора краплинної конденсації (рис.2) [8]. 
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Рис.2 Зміна швидкості корозії залежно від концентрації стимулятора краплинної конденсації 

 

З часом дія ліофобізованого покриття зменшується, в результаті чого ліофобні 

властивості поверхні конденсації погіршуються, якість поверхні погіршується під дією 

корозії . 

Результатом цього являється поступове погіршення інтенсивності теплообміну та перехід 

режиму краплинної конденсації до плівкової та погіршення теплотехнічних характеристик 

самого устаткування. 

Вплив корозії має в цілому негативний характер так як корозійні плями, що вкривають 

теплообмінну поверхню призводять до порушення ліофобного покриття, збільшують 

шорсткість поверхні та змінюють геометричну конфігурацію краплин конденсату, 

спричинюючи зміну кута змочування та перехід від сферичної до інших форм краплин. 

Ліофобізація поверхні теплообміну за допомогою PTFE-спрію уповільнює швидкість корозії, 

як було встановлено (рисунок 3). В результаті яких досліджувалася робота ліофобного 

покриття на відмову, можна стверджувати, що незважаючи на простій в роботі теплообмінна 

поверхня  дослідного апарату хоча і зазнала дії процесу корозії проте в порівнянні з 

картиною отриманою для звичайних конденсаторів без застосування ліофобізаторів, 

інтенсивність корозійної активності була значно нижчою [9]. 

Тому як позитивний момент можна відзначити, що використання стимуляторів 

краплинної конденсації може слугувати інгібітором корозії, зменшуючи її швидкість в 1,5 – 2 

рази в порівнянні зі швидкістю на тій самій проте не обробленій теплообмінній поверхні, що 

знаходиться в дистиляті. 

В процесі роботи покриття, зменшується швидкість корозії, паралельно з цим 

відбувається ріст коефіцієнтів тепловіддачі. На протязі усього терміну дії ліофобізатору для 

теплообміну характерні стійкі високі значення коефіцієнтів тепловіддачі при фіксованому 

значенні теплового потоку. Швидкість корозії при цьому мінімальна.  

Знищення ліофобного покриття та погіршення його властивостей (див. Рис. 3 поз.3) 

супроводжується одночасним прискоренням корозійних процесів та зниженням коефіцієнтів 

тепловіддачі і поступовим переходом від краплинного режиму конденсації до плівкового. 
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Рис.3. Зміна швидкості корозії поверхні теплообміну за час служби гідрофобного 

покриття. 

1 – нанесення і стабілізація роботи покриття, 2 – термін стійкої роботи гідрофобізатора, 3 – 

поступове руйнування покриття, 4 – повторне нанесення покриття. Крива червоного кольору 

– дані автора для PTFE спрію. 

 

    
                                             а)                                                                      б)                                           

в 

Рисунок 4 – Ураження теплообмінної поверхні корозією (а – трубки кожухотрубного 

ТОА; б – гофровані пластини РТА, масштаб збільшення 3:1; в – те ж саме, масштаб 

збільшення 5:1). 

 

Зі сплавів, що застосовуються для трубок конденсаторів сплави міді з нікелем і чиста 

мідь найменш чутливі до корозійного розтріскування. Однозначний вплив корозії на 

інтенсивність тепловіддачі при процесі краплинної конденсації встановити важко, так як 

чисельно тепловіддача залежить від умов даного експерименту ще й від зниження ліофобних 

властивостей стимулятора, тому як результат зниження інтенсивності показано графічною 

залежністю, що порівнює дані, отримані за однакових умовах на одному покритті з перервою 

в 10 місяців. 
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Рисунок 5 – Залежність коефіцієнту тепловіддачі від теплового потоку при 

незмінному ліофобному покритті, через визначений проміжок часу простою поверхні.  

 

В процесі роботи покриття на напрацювання годин ліофобізатор зазнає впливу дії 

парового потоку, тому з часом дія ліофобізованого покриття зменшується, що призводить до 

суттєвого зниження інтенсивності процесу теплообміну, а з часом до повного знищення 

покриття та зміни режиму процесу краплинної конденсації на плівкову.  

Порівняння результатів відбувалось для величин коефіцієнтів тепловіддачі, отриманих на 

свіжому покритті ліофобізатору та на покритті, що пройшло напрацювання годин. 

Порівняння здійснено для умов однакового теплового потоку для обох випадків. Програш по 

величині коефіцієнту тепловіддачі досягав 60%. Проте сам факт підтримки краплинної 

конденсації та захист поверхні після тривалої роботи та перерви є суттєвим позитивним 

фактором [10]. 

 

ВИСНОВКИ 

Встановлено, що нанотехнології дозволяють отримати якісну краплинну конденсації 

водяної пари з високими значеннями коефіцієнтів тепловіддачі. Нанопокриття 

теплообмінних поверхонь мають властивість самоорганізації, утворюють довговічний 

мономолекулярний прошарок, який може мати властивості кераміки. Нанотехнології ведуть 

до створення наднезмочуваних поверхонь, які мають властивість самоочищення і в 

перспективі необмежений термін використання. 

Нові можливості нанотехнологій дають можливість створення нових систем – так званих 

трибосистем, які утворюють моно або полі молекулярний шар полімера з поверхнею. 

Застосування багатофункціонального покриття дозволяє утворити єдиний моноліт, який 

руйнується лише механічним шляхом. Таке покриття виконує захисну, антикорозійну, 

самоочистну, термостійку функціональну приналежність і при цьому здатне 

самоорганізовуватись. 

Для стійкого процесу краплинної конденсації та додаткового захисту конденсуючої 

поверхні від корозії необхідна періодична підтримка покриття стимулятором. 

Механізм захисної дії ПАР носить досить складний характер, який досі майже не 

досліджений. Вплив являється багатофакторним, залежить в конкретному випадку від 

природи добавок, характеру течії, властивостей робочого тіла. 
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Оптимізація параметрів мережі відбору потужності від промислових ВЕУ з 

врахуванням кліматичних умов роботи 

Анотація – У статті розглядаються питання оптимізації параметрів мереж 

відбору потужності від мережевих ВЕУ за рахунок дослідження режимів їх роботи в різних 

кліматичних умовах. Розглянуто питання співвідношення втрат в даних мережах і шляхи їх 

скорочення. Розроблено алгоритм оптимального вибору силових трансформаторів мережі 

відбору потужності від ВЕУ. 

Аннотация – В статье рассматриваются вопросы оптимизации параметров сетей 

отбора мощности от сетевых ВЭУ за счет исследования режимов их работы в различных 

климатических условиях. Рассмотрен вопрос соотношения потерь в данных сетях и пути их 

сокращения. Разработан алгоритм оптимального выбора силовых трансформаторов сети 

отбора мощности от ВЭС. 

Annotation – The questions of optimization of network parameters PTO network of wind 

turbines due to their modes of research work in various climatic conditions. The question of loss 

ratio in these networks and ways of reducing them. An algorithm for optimal power transformers 

PTO network of wind turbines. 

Вступ 

Метою розвитку сучасної енергетики є пошук надійного та якісного, але при цьому 

дешевого та екологічно чистого джерела енергії. Традиційні джерела енергії не відповідають 

сучасним вимогам екологічності, крім того вони є вичерпними що веде до поступового 

збільшення вартості енергії цих джерел. Це зумовлює зростання інтересу до альтернативних 

джерел енергії які є екологічно чистими і вартість яких зменшується з розвитком технологій і 

масовим виробництвом. В Україні альтернативна енергетика цілком може забезпечити понад 

третину всього енергоспоживання [1]. 

На теперішній час вітрова енергетика є найбільш розвиненою з усіх видів 

альтернативної енергетики, це зумовлено багатьма факторами, такими як розвиток 

технологій, економічна ефективність, тощо. В усьому світі ведеться активне будівництво 

вітровий електростанцій(ВЕС) і питання оптимальності побудови їх мереж стають все 

актуальнішими. На даному етапі підходи до побудови енергетичної інфраструктури ВЕС не 

враховують режиму генерації, який на пряму пов'язаний з кліматичними умовами роботи 

даних станцій. 

 

Режими роботи ВЕУ в різних кліматичних умовах 

Для оцінки режимів роботи ВЕУ в різних кліматичних умовах було проведено 

розрахунок річної генерації ВЕУ Т600-48 [2] за даними чотирьох метеостанцій що 

розташовані в різниш регіонах за вітровими характеристиками, а саме метеостанції 

«Чернігів», «Кривій Ріг», «Асканія Нова» і «Ай-Петрі». Результати розрахунків представлені 

на суміщеній діаграмі режимів роботи ВЕУ рис.1. 

Проведений розрахунок показав що основними режимами роботи ВЕУ є робота з 

змінною потужністю і в режимі холостого ходу, а робота з номінальною потужністю є 

короткотривалою. Крім того було визначено що характеристика режимів не має прямої 

залежності від середньої швидкості вітру, цей факт веде до того що для характеристики  

режиму в кожному конкретному випадку слід проводити окремий розрахунок і вивід досить 

точних загальних характеристик не є можливим в силу того що залежить від багатьох 

факторів, таких як розподіл вітрів, характеристики ВЕУ тощо. 

Загалом можна сказати що основною характеристикою режиму роботи ВЕУ є низьке 
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значення КВНП, в порівнянні з традиційними джерелами енергії. Це веде до того що в 

мережах відбору потужності роль втрат холостого ходу стає більш суттєвою складовою чим 

навантажувальні втрати і цей факт слід враховувати при побудові даних мереж. 

 
Рис. 1 – Суміщена діаграма режимів роботи 

 

Сучасні підходи до побудови схем відбору потужності від ВЕУ 

Розглянемо побудову схеми відбору потужності ВЕУ Т600-48, на рис. 2 приведено 

фрагмент креслення робочого проекту будівництва ВЕУ Т600-48. 

 
Рис. 2 – Фрагмент робочого проекту ВЕУ Т600-48 

 

Як ми бачимо в даному проекті використана блок-схема відбору потужності, і 

питання вибору всіх її елементів окрім силового трансформатора не викликає жодних 

сумнівів. Розглянемо більш конкретно питання вибору силового трансформатора. 

 Використовуючи дані виробника ВЕУ Т600-48 [3] розрахуємо повну потужність, яка 

буде протікати через трансформатор в режимі максимальної генерації: 
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max
max

max

,
cos

P
S


  

де, max номP P - максимальна активна потужність генерована ВЕУ, 600 кВт; 

  maxcos - коефіцієнт потужності з врахуванням роботи конденсаторних батарей, 

0,97; 

max

600
618,556 .

0,97
S кВ А    

Як видно з розрахунку трансформатор ТМ-630 з номінальною потужністю Sн.т=630 

кВ
.
А може бути використаний в даних умовах роботи. 

Таким чином очевидно що в проекті потужність трансформатора завищена. Така 

практика є досить розповсюдженою при проектуванні мереж традиційних генеруючи 

об’єктів і пов’язана з скороченням навантажувальних втрат в трансформаторах що є 

економічно доцільно при високих значеннях КВНП. Однак у випадку з ВЕУ значення КВНП 

відносно не високі і доцільність такого завищення стає сумнівною. 

Враховуючи зростання ролі втрат холостого ходу при зменшенні КВНП слід звернути 

увагу на можливість максимально зменшити номінальну потужність силового 

трансформатора, що призведе до зменшення втрат холостого ходу. Але оскільки при цьому 

зростуть навантажувальні втрати говорити про сумарне зменшення втрат при таких діях 

однозначно неможна. Виходячи з цього остаточний вибір потребує порівняння кількох 

можливих варіантів з оцінкою найкращого за економічним критерієм. 

 

Методика вибору оптимального варіанту потужності силового трансформатора 

що працює в складі мережі відбору потужності від ВЕУ 

Як було встановлено, в попередніх розділах, на оптимальний вибір трансформатора 

впливає багато фактів (модель ВЕУ, кліматичні умови), це призводить до того що необхідно 

розробити механізм оптимального вибору в кожному конкретному випадку. Основним 

критерієм такого вибору повинна бути економічна ефективність. 

З економічної точки зору можна виділити два аспекти, це капітальні вкладення, тобто 

вартість обраного трансформатора, і втрати в мережі при експлуатації в грошовій формі. 

Дані два аспекти безпосередньо пов’язані між собою і саме на цьому зв’язку буде 

проводитись оцінка найкращого варіанту. Для цього пропонується використовувати такий 

критерій як рентабельність додаткових капітальних вкладень
. .д вr , який буде показувати яку 

економічну віддачу приносять кошти що додатково вкладені для встановлення 

трансформатора більшої потужності. 

Алгоритм розрахунку даного параметру має наступний вигляд: 

1. Обираються два варіанти потужності солового трансформатора; 

2. За паспортними даними трансформаторів розраховується потужність втрат 

холостого ходу в обох трансформаторах за рік, кВт
.
год/рік: 

,хх хх рW Р Т     

де рТ - кількість годин роботи трансформатора за рік, 8760 год/рік. 

3. За прогнозними даними генерації розраховуються навантажувальні втрати в 

обох трансформаторах за рік шляхом розрахунку втрат по кожному інтервалу 

швидкостей вітру на площадці встановлення ВЕУ і їх подальшому додаванні, 

при цьому використовується наступні залежність: 
2

.
. .

.

;ВЕУ v
кз v кз н

н т

S
P Р

S
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де, ΔРкз.v – потужність втрат коротгого замикання при швидкості вітру v, кВт; 

 
.ВЕУ vS  - потужність генерована ВЕУ при швидкості вітру v, кВт.

 
. . ;кз v кз н vW Р T   

 
де, Тv – кількість годин на рік, протягом яких швидкість вітру рівна v. 

. .кз кз vW W 
 4. Знаходяться сумарні втрати в для кожного трансформатора за рік, кВт

.
год/рік: 

.хх кзW W W   
 

5. Знаходимо скорочення втрат електричної енергії за рахунок додаткових 

капітальних вкладень шляхом выднымання втрат в трансформаторы меншоъ 

потужносты выд втрат в трансформаторы з быльшою потужныстю, кВт
.
год/рік: 

1 2.Т ТW W W    
 

6. Розрахуємо скорочення втрат в грошовому вигляді, грн: 

,С в W   

де, в – ставка «зеленого» тарифу, 1,21грн. 

7. Розрахуємо розмір додаткових капітальних вкладень, грн: 

1 2.Д Т ТК К К 
 

 

де, 
1 2,Т ТК К - вартість першого і другого трансформаторів відповідно, грн. 

8. Розрахуємо рентабельність додаткових капітальних вкладень, %: 

. 100%.д в

Д

С
r

К
 

 
9. Порівнюємо отримане значення з загальною рентабельністю проекту 

будівництва ВЕС і визначаємось з доцільністю встановлення трансформатора 

більшої потужності. 

Висновки 

У даній статі розглянуто систему відбору потужності від ВЕУ і втрати в ній залежно 

від режиму роботи вітроагрегату. 

Було встановлено що в зв’язку з особливостями роботи ВЕУ, які пов’язані з 

залежністю режиму роботи від кліматичних умов, втрати холостого ходу в мережі можуть 

мати більше значення чим навантажувальні втрати. Що призводить до необхідності 

скорочення втрат холостого ходу на стадії проектування, для покращення техніко 

економічних показників. Однак співвідношення втрат в мережі відбору потужності залежить 

від багатьох факторів, таких як: моделі ВЕУ, кліматичних умови роботи, трансформаторів 

що розглядаються. Це призводить до того що не можна однозначно сказати коли доцільно 

встановлення трансформатора більшої потужності, а коли ні. 

Для остаточного вибору силового трансформатора в кожному конкретному випадку 

слід проводити розрахунок згідно приведеного алгоритму. 

Література 

1. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / Під заг. ред. А. К. 

Шидловського. - Київ.: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с. 

2. В.П.Харетонов Автономные ветроэлектрические установки. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 

2006.- 280с. 

3. http://www.turbowinds.com. 
 

 
 

 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

117 

 

УДК 64.066.44 

А.О. Алейніков студент, керівник О.І. Соловей  

НТУУ «КПІ» Ін-т енергозбереження та енергоменеджменту. Київ, Україна. 

 

ТЕПЛОВИДІЛЕННЯ ЛЮДИНИ ПРИ ВПЛИВІ НА НЕЇ РІЗНИХ ПОБУТОВИХ  

ЕЛЕКТРОПРИЛАДІВ ДЛЯ ОБІГРІВУ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ  

Стаття присвячена аналізу теплового комфорту людини та дослідженню 

ефективності впливу побутових приладів для обігріву та вентиляції на організм. Приведений 

склад експериментальної установки, яка дозволяє реєструвати показники тепловиділення 

та використовувати їх для подальшої обробки. 

Статья посвящена анализу теплового комфорта человека и исследованию 

эффективности воздействия бытовых приборов для обогрева и вентиляции на организм. 

Приведен состав экспериментальной установки, которая позволяет регистрировать 

показатели тепловыделения и использовать их для дальнейшей обработки. 

This paper is devoted to analysis of human thermal comfort and study of the influence of 

household appliances for heating and ventilation on the body. The structure of the experimental 

facility that allows you to record indexes of heat release and use them for further processing is 

given. 

 

Тепловий баланс людини 

Відомим дослідником параметрів комфорту і якості повітряного середовища Оле 

Фангером запропонована формула теплового балансу між людським тілом і навколишнім 

середовищем. У цій формулі береться за основу теплообмін людини, що знаходиться у 

спокої, у стані температурного балансу із зовнішнім середовищем. При цьому байдуже, яка 

точно його температура. У цих умовах кількість теплоти, що виробляється, дорівнює теплоті, 

що відводиться в зовнішнє середовище, з чого випливає: 

qфізіол = qм + qд + qшк , 

де  qфізіол – питомий тепловий потік, що виробляється організмом, Вт/м
2
; 

qм - еквівалент потоку механічної роботи, Вт/м
2
; 

qд - питомий тепловий потік, що виділяється при диханні, Вт/м
2
; 

qшк - питомий тепловий потік, що відводиться через шкіру, Вт/м
2
. 

Кількість відведеної від людського тіла теплоти залежить від декількох змінних 

параметрів і, головним чином, від наступних: 

 різниці температур (додатної або від'ємної) між тілом і навколишнім повітряним 

середовищем; 

 втрат (або отримання) теплоти від оточуючих стін; 

 шкірних випарів (охолодження при випаровуванні); 

 явних і прихованих втрат теплоти при диханні, відповідно за рахунок 

теплопровідності і випаровування. 

Теплота, що виділяється організмом людини, передається в навколишнє середовище 

через шкірний покров радіаційним теплообміном, конвекцією, теплопровідністю і 

випаровуванням (прихована теплота), а також шляхом видихання теплого повітря.  

Радіаційний теплообмін відбувається між людиною і поверхнями огороджень, його 

величина і напрям залежать від температури цих поверхонь. Теплота, що передається 

конвекцією та теплопровідністю, залежить від температури, вологості і швидкості повітря, 
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виду і теплопровідності одягу. 

Випаровування вологи з поверхні тіла людини (прихований тепловідвід) здійснюється 

за рахунок різниці парціальних тисків водяної пари в насиченому шарі біля поверхні тіла і в 

повітрі приміщення. При цьому витрачається теплота (енергія) організму, що йде на 

випаровування вологи. Тепловіддача випаровуванням буде завжди тим більше, чим нижче 

значення відносної вологості при даній температурі повітря в приміщенні. Зменшення 

відносної вологості призводить до збільшення різниці парціальних тисків пари біля поверхні 

тіла людини і в навколишньому повітрі і тим самим до збільшення випаровування. 

Комфортні кондиції повітряного середовища можуть мати різні значення і залежать 

головним чином від інтенсивності праці, що здійснюється людиною, і його одягу.  

У залежності від стану організму (сон, відпочинок, розумова робота, м'язова робота 

різної інтенсивності) і параметрів навколишнього повітряного середовища кожна людина 

протягом години виділяє 330 -1050 кДж теплоти, 40 - 300 г вологи і 15-30 л вуглекислого 

газу. 

При постійній температурі повітря і поверхонь огороджень із зростанням фізичного 

навантаження на організм людини збільшуються загальні тепловиділення і частка теплоти, 

що відводиться випаровуванням вологи. При незмінному навантаженні і підвищенні 

температури навколишнього середовища зменшується частка явного тепловідведення, а 

тепловідвід випаровуванням зростає при практично незмінних загальних тепловиділеннях. 

 

Приклад аналізу теплового комфорту 

Для того, щоб визначити кількість теплоти, що виділяється організмом людини при 

різних видах діяльності, вводиться спеціальний показник, який отримав назву "Меt" (від 

"метаболізм" - виділення теплоти всередині організму). При спокійному (нейтральному) 

стані людини питомий тепловий потік дорівнює величині 58 Вт/м
2
. У табл. 1 наведені 

показники "Меt" при різних видах діяльності. Вони зазвичай використовуються при оцінці 

кількості теплоти і при оцінці умов комфортного стану. Наприклад, для людини, що працює 

в спокійному режимі в офісі, цей показник в середньому дорівнює 1 Меt. 

Одяг має теплоізоляційний ефект щодо передачі теплоти в зовнішнє середовище. Щоб 

мати можливість це враховувати, був введений спеціальний показник, який отримав назву 

"СlO" (скорочення від англ. Сlothing - одяг). 1 Сlо дорівнює 0,155 м
2
К/Вт. 

У табл. 2 наведені показники значення Сlо і ступеня ізоляції основних видів одягу. 

Літній костюм має показник 0,5 Сlо, тоді як зимовий одяг може мати від 0,8 до 1,0 Сlо або 

більше, залежно від типу матеріалу. Показники є умовними і можуть видозмінюватися 

залежно від типу матеріалу і комплекту одягу який носиться. 

 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

119 

 

Таблиця 1 – Типові показники виробленого питомого теплового потоку, що 

виділяється всередині організму людини (метаболізму) при різних видах 

діяльності 

Вид діяльності Вт/м
2 

Met 

Сон 40 0,7 

Спокій, положення сидячи 55 1 

Робота за ПК, читання, 

положення сидячи 
60 1 

При письмовій роботі 60 1 

Розслаблення, положення 

стоячи 
70 1,2 

Інші види діяльності, легка 

праця 
70 1,2 

Ходьба в приміщенні 100 1,7 

Праця середньої інтенсивності 120 2,1 

Танець 140-255 2,4-4,4 

Важка праця 235-280 4,0-4,8 

Для аналізу співвідношення вищевказаних параметрів були розроблені складні 

математичні формули за допомогою яких можна прогнозувати показники температури і 

вологості, що в більшій мірі задовольняють "умовам комфорту". 

Діаграма, представлена на рис. 1, дозволяє прогнозувати умови комфорту, які можуть 

задовольнити більшість людей з відсотком незадоволених нижче 10%. На діаграмі 

враховується вид виконуваної діяльності (вертикальні шкали) та ізоляційні властивості одягу 

(горизонтальні шкали). У полі діаграми зображені кілька кривих "оптимальної температури", 

яка відповідає середнім показникам температури між температурою зовнішнього середовища 

і середньою температурою стін за малої швидкості руху повітря всередині приміщення.  

Таблиця 2 – Показники термічного опору різних видів одягу (Rt = δ /) 

Вид одягу м
2
К/Вт С1о 

 Костюм легкий літній 0,078 0,5 

 Костюм середньої щільності 0,124 0,8 

 Костюм зимовий 0,155 1,0 1 

 

У залежності від виконуваної діяльності і від характеру одягу визначається відповідна 

оптимальна температура і обчислюються допустимі межі коливання температури (у більшу 

чи меншу сторону) щодо встановленого показника. Наприклад, якщо люди виконують 

роботу зі ступенем інтенсивності 1,4 Met в зимовий час, маючи одяг типу 1 С1о, то 

оптимальна температура повинна становити 21 °С з допустимими межами коливання плюс-

мінус 2 °С. Влітку в тому ж приміщенні і для тих ж людей, що мають одяг типу 0,5 С1о, 

необхідна оптимальна температура становить 24 °С (плюс-мінус 2 °С). 
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Рис. 1. Діаграма, що дозволяє визначити температуру  

комфортного стану в залежності від одягу та  

інтенсивності праці, що виконує людина 

У відношенні одягу слід зазначити, що підвищення ізоляційних властивостей на кожні 

0,1 Сlо компенсується зниженням температури на 0,6 °С. Швидкість руху повітря 

зовнішнього середовища може змінюватися в певних межах для нейтралізації можливого 

підвищення температури. Допустимі межі коливання складають 0,2-0,8 м/с. 

Дослідження тепловиділення людини при впливі на нього різних побутових 

електроприладів для обігріву та вентиляції 

При проведенні дослідження для отримання контрольних значень теплоти, що 

виділяється людиною, використовувався мультиметр DT-830B. 

Також для замірів було використано датчики густини теплового потоку які були 

розроблені та виготовлені в Інституті технічної теплофізики НАН України. 

Конструктивно тепломір складається з батареї послідовно з’єднаних диференційних 

термоелементів-термопар, заформованих в тіло полімерної пластинки.  

Чутливий елемент виконаний з константанового дроту діаметром 0,1 мм,  намотаного 

на корд порізаної на смужки кіноплівки завширшки 1,0 мм (для збільшення чутливості 

використовують смужки до 6 мм), товщиною 0,17 мм, у якого половина витка гальванічно 

покрита міддю  завтовшки 3...3,5 мкм (див. рис. 2). Таким чином створюється чергуюча 

послідовність міді та константану ― плоску спіраль парних термоелектродів, в яких місця 

переходу від чистого константану до біметалу грає роль спаїв послідовних термопар, що 

знаходяться в двох різних площинах на поверхнях пластинки-тепломіра. Формування 

пластинки-тепломіра відбувається в залежності від призначення: інтенсивності теплових 

потоків та температурних навантажень, розмірів та форми дослідних об’єктів тощо. По 

призначенню підбирається і заповнювач (епоксидні смоли та інші полімери, в чистому 

вигляді чи з барвниками та теплопровідними домішками, вогнетривкої глини тощо), товщина 

тепломіра, його площа та форма (рис.3). 
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Дротові спіральні електроди та компаунд, що заповнює проміжки між ними, 

створюють термічний опір тепловому потоку – допоміжну стінку. При проходженні крізь 

стінку потоку теплоти в шарі між першою і другою площинами утворюється перепад 

температур (t1 – t2), і термобатарея виробляє ЕРС, пропорційну цьому перепаду і числу 

термоелементів, та відповідно і тепловому потоку. Можлива кількість таких диференційних 

термопар від кількох десятків до тисячі на одному квадратному сантиметрі пластини. Їх 

кількість приймається в залежності від можливої інтенсивності теплових потоків та бажаної 

інерційності (виходу на робочий режим). 

Градуювальною характеристикою є робочий коефіцієнт або коефіцієнт перетворення 

― kq,  Вт/(м
2
мВ), зворотний величині чутливості тепломіра до теплового потоку. Робочий 

коефіцієнт являє собою міру пропорційності між вимірювальною густиною теплового потоку 

і термо-ЕРС ― e, мВ,  що виробляє тепломір: 

kq = q / e .  

Кожен з тепломірів після градуювання має власний робочий коефіцієнт kqі, 

залишається тільки помножити на показання мілівольтметра e та визначити за  рівнянням 

густину теплового потоку: 

qі= kqі  eі . 

 

 

Рис. 2. Схема включення 

термоелементів в батарею. 

Рис. 3. Розміщення термобатареї в 

тілі тепломіра 

 

Найбільш просте кріплення тепломіра на поверхні ― це наклеювання на 

двохсторонній тонкий скоч. Дуже важливо, що дане кріплення доволі міцне, можливо 

швидко замінити, поверхня не має механічної деформації при закріплені (на одежі), не 

забруднює поверхні та є гігієнічним.  

Важлива особливість пластинок-тепломірів, що термоелементи розташовані 

перпендикулярно поверхні пластинки і в процесі роботи тепломіра розташовані нормально 

до потоку теплоти, що визначає спрямування (напрямок) теплового потоку та його знак «+» 

чи «–». При дослідженні теплових потоків з тіла  людини необхідно  буде знати спрямування 

теплового потоку ― ці надходження ідуть із зовні (від системи опалення, сонця то що), або 
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навпаки саме тепловиділення.  

Заміри були проведені в двох точках - на долонях і на грудях. У дослідженні 

застосовувалися такі побутові електроприлади: 

  вентилятор побутовий (охолодження) 

  тепловентилятор (P = 1000 Вт) 

  тепловентилятор (P = 2000 Вт) 

  ІЧ-обігрівач побутовий (P = 1500 Вт) 

У зведеній таблиці 3 представлені результати вимірів тепловиділення людини без 

використання приладів для вентиляції і обігріву приміщень, а так само при експлуатації 

вентилятора, тепловентилятора та ІЧ-обігрівача. На момент проведення експерименту 

температура в приміщенні перебувала на рівні +19-20 °C. 

 

Таблиця 3 - Тепловиділення людини при дії на нього різних побутових електроприладів  

Умови Примітки 
Тепловий потік в місці виміру, Вт/м

2 

Долоня Грудна клітка 

Комнатная температура tкімн = +19-20C 77,3 103 

Вентилятор побутової 

настільний 

P = 35 Вт 

Відстань до 

приладу – 2 м 

128,8 154,6 

Тепловентилятор 

побутовий 

P = 1000 Вт 

Відстань до 

приладу – 2 м 

12,9 51,5 

Тепловентилятор 

побутовий 

P = 2000 Вт 

Відстань до 

приладу – 2 м 

-38,6 0 

ІЧ-обігрівач побутовий 

P = 1500 Вт 

Відстань до 

приладу – 3 м 

32,2 45,1 

З отриманих даних можна зробити наступні висновки: 

 так як нормальним тепловиділенням людини при комфортних умовах і в стані 

спокою вважається 40-60 Вт/м
2
, то отримані нами значення в 77 і 103 Вт/м

2
 для долоні і 

грудей відповідно свідчать про знижену температуру в приміщенні. Як наслідок 

тепловиділення збільшується і ми бачимо зростання показників. Щоб досягти комфортних 

умов в приміщенні, де знаходиться людина, необхідно встановити температуру +21-22 °C. 

 застосування побутового вентилятора збільшує тепловіддачу людини ще приблизно 

на 50 Вт/м
2
, що відповідає тепловіддачі при середній трудовий навантаженні і недоцільно 

при tкімн = +19-20 °C. 

 тепловентилятор потужністю 1 кВт та ІЧ-обігрівач потужністю 1,5 кВт, як ми бачимо, 

демонструють дуже непогані показники при створенні з їхньою допомогою комфортних 

умов у приміщенні. Тепловіддача людини в стані спокою опускається до нормальних 20-50 

Вт/м
2
 і тепер можна говорити про створення дійсно комфортних умов для людини. 
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 тепловентилятор потужністю 2 кВт створює відчутний перегрів і як наслідок 

відведення теплоти у людини, що знаходиться в приміщенні і обігрівається таким приладом, 

знижується нижче норми. Застосування тепловентиляторів такої потужності необхідно  

тільки у випадку сильного зниження температури в кімнаті (до 13-15 °C) або для обігріву 

великих приміщень за умови, що потік підігрітого повітря не спрямований на людину. 

 

При використанні нагрівальних приладів для опалення приміщення треба уважно 

підходити до вибору їх потужності. Експериментально було доведено, що при кімнатній 

температурі 19 °C найбільш доцільним  є використання ІЧ-обігрівача потужністю 1,5 кВт або 

тепловентилятора потужністю 1 кВт (на відстані 2–3 м). Вже при використанні 

тепловентилятора потужністю 2 кВт спостерігався перегрів і як наслідок відведення теплоти 

у людини, що знаходилася в приміщенні, знижувалося нижче норми, що не менш шкідливо, 

ніж прохолодне повітря в кімнаті. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИОННОГО РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКОВ НА ОСНОВЕ  

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

 

 Розглянуто структуру алгоритму оптимізації пластинчастих теплообмінників 

ОПТО-2010, розробленого на основі системного структурно-модульного підходу. 

Проаналізовано переваги структурно-модульного підходу при побудові алгоритмів 

оптимізаційних розрахунків устаткування. 

 

 Рассмотрена структура алгоритма оптимизации пластинчатых теплообменников 

ОПТО-2010, разработанного на основе системного структурно-модульного подхода. 

Проанализированы преимущества структурно-модульного подхода при построении 

алгоритмов оптимизационных расчетов оборудования. 

 

 It was considered аn algorithm for optimization of heat exchangers OPTO-2010, developed 

on the basis of system structure-based modular approach. Were also analyzed the advantages of 

structural and modular approach in constructing algorithms for optimization calculations of 

equipments. 

 

 Современные производственные процессы невозможно представить без 

использования теплообменного оборудования. В последнее время все шире используются 

пластинчатые теплообменные аппараты, которые обладают рядом преимуществ в сравнении 

с другими конструкциями: 

– теплообмен в каналах теплообменника интенсифицирован за счет турбулизации потока, 

что уменьшает удельные габариты и вес;  

– упрощается обслуживание и ремонт теплообменника, чистка теплопередающих 

поверхностей от загрязнений; 

– расширяется диапазон варьирования тепловой мощности оборудования за счет 

возможности формирования теплопередающей поверхности из любого количества пластин. 

 Пластинчатые теплообменники нашли широкое применение в машиностроении, 

металлургии, химической, фармацевтической, пищевой, холодильной, текстильной 

промышленности, автомобилестроении, климатехнике и других отраслях промышленности. 

[1 – 3]. В связи с изложенным оптимизация пластинчатых теплообменников является 

актуальной производственной задачей как для производителей, так и для потребителей 

теплообменного оборудования. 

 Алгоритм оптимизации пластинчатых теплообменников ОПТО-2010 предназначен 

для расчета и оптимизации пластинчатых теплообменников, состоящих из стандартных и 

нестандартных пластинчатых теплообменных аппаратов. 

 Алгоритм разработан на основе системного структурно-модульного подхода, 

предложенного в [4]. Применение этого подхода позволяет добиться ряда преимуществ по 

сравнению с другими методами. Рассмотрим их. 

 Значительным преимуществом является широкая гамма разновидностей расчета. 

Возможны развитие, доработка алгоритма без изменения его структуры. Алгоритм 

представляет собой систему, открытую для включения новых модулей. При необходимости 

производиться дополнение или замена модуля без изменения общей структуры алгоритма. 

 Во-вторых, применение данного подхода позволяет создавать такие алгоритмы и 
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программы, которые можно сопровождать и модифицировать без участия авторов, что 

достигается за счет понятности, доступности алгоритма. Данная особенность значительно 

упрощает их включение в системы автоматизированного проектирования и 

автоматизированные системы научных исследований. 

 Третьим преимуществом является возможность агрегирования – объединения 

элементов алгоритмов в единую систему. При этом обеспечивается решение двухуровневой 

задачи: на верхнем уровне производиться поиск оптимальных режимных параметров 

(отдельного элемента либо системы в целом); на нижнем уровне – поиск оптимальных 

конструктивных параметров (применительно к определенному элементу системы). 

Отдельные составные элементы алгоритма можно использовать также как самостоятельные 

алгоритмы [4]. 

Общая структура алгоритма представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Общая структура алгоритма ОПТО-2010 

 

 На рис.1 использованы следующие обозначения: 

1. БС-ННП: блок-схема выбора начального набора независимых переменных. 

2. БС-КРХП: блок-схема расчета конструктивных характеристик пакета. 
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3. БС-ТР: блок-схема теплового расчета теплообменника. 

4. БС-КРХТАиТО: блок-схема конструктивного расчета характеристик теплообменного 

аппарата и теплообменника. 

5. Проверка необходимости гидравлического расчета теплообменника. 

6. БС-ГР: блок-схема гидравлического расчета теплообменника. 

7. Проверка необходимости экономического расчета теплообменника. 

8. БС-ЭР: блок-схема экономического расчета теплообменника. 

9. БС-РПЭТ: блок-схема расчета показателей эффективности теплообменника. 

10. ВПЭТ:  алгоритм выбора показателей эффективности теплообменника. 

11. БС-ООВ: блок-схема оценки оптимальности текущего варианта теплообменника. 

12. БС-ИНП: блок-схема изменения набора независимых переменных. 

13. Вывод результатов оптимизирующих расчетов. 

Рассмотрим составляющие алгоритма ОПТО-2010 более подробно. Он состоит из 

нескольких самостоятельных алгоритмов: 

– алгоритм теплового расчета пластинчатого теплообменника; 

– алгоритм конструктивного расчета характеристик пластинчатого теплообменного 

аппарата; 

– алгоритм гидравлического расчета пластинчатого теплообменника; 

– алгоритм технико-экономического расчета пластинчатого теплообменника; 

– алгоритм расчета показателей эффективности теплообменника. 

 

Блок-схема теплового расчета пластинчатого теплообменника представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Блок-схема теплового расчета пластинчатого теплообменника (БС-ТР) 

 В ней: 

1. БС-ТПР: блок-схема теплового проектного расчета. 

2. Проверка реальности текущего варианта теплообменника. 
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3. Задание числа аппаратов в ряду и поверхности теплообменника. 

4. БС-КТ: блок-схема корректировки конечных температур. 

5. Задание температур теплоносителей и тепловой нагрузки с учетом округления. 

6. Проверка реальности текущего варианта теплообменника. 

7.  БС-ПТЭТ: блок-схема формирования показателей тепловой эффективности 

теплообменника. 

8. Изменение исходных данных в случае нереальности текущего варианта 

теплообменника. 

 Рассмотрим подробнее блок-схему итерационного расчета коэффициента 

теплопередачи (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Блок-схема расчета коэффициента теплопередачи (БС-k) 

 В ней задаются предварительные значения коэффициентов теплоотдачи со стороны 

обоих теплоносителей (б. 1), и рассчитывается предварительное значение коэффициента 

теплопередачи (б. 2). Затем в б. 3 и б. 4 определеяются значения средних температур 

теплоносителя, отдающего тепло (далее теплоноситель О), и теплоносителя, 
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воспринимающего тепло (далее теплоноситель В). После находяться температуры стенки со 

стороны теплоносителей О и В (б. 5, б. 6). В б. 7 проверяется, задано ли значение 

коэффициента теплоотдачи по стороне теплоносителя О. В случае, если значение задано, оно 

используется в дальнейшем расчете (б. 8). В противном случае оно рассчитывается в блок-

схеме расчета коэффициента теплоотдачи БС-αО (б. 9). Аналогично в б. 11 и б. 12 

формируется значение коэффициента теплоотдачи αВ. Далее определяются термические 

сопротивления загрязнений на поверхностях со стороны теплоносителей О и В (б.б. 13, 14). 

После этого рассчитывается уточненное значение коэффициента теплопередачи (б. 15), 

определяются погрешности итераций при расчете коэффициентов теплоотдачи (б. 16) и 

коэффициента теплопередачи (б. 17). Они сравнениваются со значениями допустимых 

погрешностей итераций (б.б. 18, 19). Если эти погрешности превышают допустимые, 

текущие значения коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи принимаются как 

предварительные и итерация повторяется. 

 Теплообменные аппараты в теплообменнике могут быть расположены по разному в 

зависимости от количества параллельных рядов по теплоносителям О и В, схемы соединения 

рядов аппаратов, вида движения теплоносителей. Для расчета действительных требуемых 

поверхностей теплообмена используется обобщенный иерархический метод расчета 

эффективности элементов, рядов и комплексов, пригодный для любых схем тока сред в 

теплообменнике [4]. В результате определяется требуемое число аппаратов в 

теплообменнике с учетом их округления до целого. 

 Схема алгоритма конструкторского расчета характеристик пластинчатого 

теплообменного аппарата приведена на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Блок-схема конструкторского расчета характеристик пластинчатого 

теплообменного аппарата и теплообменника (БС-КРХТАиТО) 

 

Этот алгоритм состоит из таких составных частей: 

1. БС-ТИПрам: блок-схема определения типа рамы (конструктивного исполнения 

аппарата). 

2. Определение теплопередающей поверхности аппарата. 
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3. Определение количества ходов в аппарате по теплоносителю О. 

4. Определение количества ходов в аппарате по теплоносителю В. 

5. Блок-схема расчета габаритов и объема пластинчатого теплообменного аппарата (БС-

ГА,VA). 

6. Блок-схема расчета массы пластинчатого теплообменного аппарата (БС-GА). 

7. Блок-схема выбора прокладок. 

Блок-схема гидравлического расчета пластинчатого теплообменника представлена на 

рис. 6. 

 
Рисунок 6 – Блок-схема гидравлического расчета пластинчатого теплообменника (БС-ГР) 

 

 В этой блок-схеме проводится вычисление гидравлического сопротивления 

теплообменника по стороне теплоносителя О (б. 1), после чего оно сравнивается с 

допустимым значением (б. 2). В случае его превышения формируется признак нереальности 

варианта (б. 7), в противном случае рассчет продолжается. Те же действия проводятся для 

теплоносителя В (б.б. 3, 4, 8). Далее вычисляются мощности нагнетателей теплоносителей О 

и В (б.б. 5, 6). 

 Блок-схема экономического расчета пластинчатых теплообменников приведена на 

рис. 7. 

 
Рисунок 7 – Блок-схема экономического расчета пластинчатого теплообменника (БС-ЭР) 

 Она состоит из блок-схемы расчета капитальных вложений (БС-К, б.1), блок-схемы 

расчета эксплуатационных расходов (БС-Э, б. 2), расчета приведенных затрат (б. 3). 
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Выводы 

 Пластинчатые теплообменники – один из важных элементов разнообразных 

технических систем. В связи с повсеместным их применением оптимизация их 

конструктивных и режимных параметров является актуальной народнохозяйственной 

задачей. 

 Алгоритм оптимизации пластинчатых теплообменников ОПТО-2010 включает в себя 

несколько самостоятельных алгоритмов, таких как алгоритмы теплового, конструкторского, 

гидравлического, экономического и других расчетов. Каждый из этих алгоритмов может 

быть использован как обособленный алгоритм для написания программы, может быть 

заменен в случае необходимости. Алгоритм ОПТО-2010 также можно включить как 

структурный элемент в алгоритмы расчетов систем и их комплексов. В этом заключаются 

преимущества применения системного структурно-модульного подхода при построении 

алгоритмов, что делает его более перспективным по сравнению с другими подходами к 

проектированию теплообменников данного класса. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЛАСТИНЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКОВ ПУТЕМ 

ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

 

 Розглянуто шляхи підвищення ефективності роботи пластинчастих 

теплообмінників; визначено незалежні змінні при оптимізації. Проаналізовано переваги 

структурно-модульного підходу при розробці алгоритмів та програм оптимізації. 

Розглянуто програму ОПТО-2010 для оптимізації пластинчастих теплообмінників. 

 

 Рассмотрены пути повышения эффективности работы пластинчатых 

теплообменников; определены независимые переменные при оптимизации. 

Проанализированы преимущества структурно-модульного подхода при разработке 

алгоритмов и программ оптимизации. Рассмотрена программа ОПТО-2010 для 

оптимизации пластинчатых теплообменников. 

 

 In our work methods of improvement of the effectiveness plate heat exchangers were 

analyzed, the parameters optimization were defined. The advantages of structural and modular 

approach in the process of algorithms and software optimization were researched. The program 

OPTO-2010 for optimization of plate heat exchangers were analyzed. 

 

 Пластинчатые теплообменники являются важным элементом множества 

энергетических, энерготехнологических, технологических и транспортных установок и 

систем и отличаются разнообразием конструкций в зависимости от области применения, 

мощности, вида теплоносителя и других параметров [1 – 3]. 

 В связи с этим актуален вопрос повышения их эффективности путем оптимизации 

конструктивных параметров (тип пластины, ее материал, количество ходов в аппарате по 

теплоносителю, воспринимающему тепло (далее теплоноситель В), и теплоносителю, 

отдающему тепло (теплоноситель О), количество рядов аппаратов в теплообменнике, схем 

компоновки рядов в комплексах и др.), а также режимных параметров (температуры и 

расходы теплоносителей). Такое многообразие параметров ставит перед оптимизацией 

сложную задачу – перебор множества вариантов и подбор наиболее оптимального для 

данного набора начальных переменных, а также учет множества специфических 

ограничений. Также необходима сортировка полученных вариантов по возрастанию либо 

убыванию определенного критерия оптимальности, а возможно и некоторой комбинации 

этих критериев. В данной ситуации разработка программ для расчета и оптимизации 

теплообменников становиться не только необходимым условием подбора наиболее 

оптимального варианта теплообменника, но и подготавливает универсальный инструмент 

для проведения вычислительного эксперимента, позволяющего оценить влияние каждой 

независимой переменной на эффективность теплообменника в целом. 

 Рассмотрим программу для расчета и оптимизации пластинчатых теплообменников, 

разработанную на основе системного структурно-модульного подхода, предложенного в [4]. 

 Применение структурно-модульного подхода при разработке алгоритмов и программ 

имеет следующие преимущества: 

– возможность доработки и расширения алгоритма и программы, добавления новых 

компонентов в уже существующие блок-схемы, и наоборот, возможность использования 

отдельных блок-схем как самостоятельных компонентов; 
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– возможность замены отдельных блок-схем без изменения общей структуры 

алгоритма (например, при введении новых видов теплообменников, изменении методики их 

расчета и т.п.); 

– возможность объединения алгоритмов и включения их в алгоритмы расчета 

комплексов и систем; 

– наглядность, возможность сопровождения и доработки алгоритмов и программ без 

участия авторов. 

 Также данная программа позволяет не только рассчитать отдельный теплообменный 

аппарат, но и просчитать различные компоновки аппаратов в теплообменнике – любое 

количество рядов аппаратов по теплоносителю В и теплоносителю О, схемы соединений 

рядов типа «волна» и «пила». Примеры таких компоновок представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схемы соединения теплообменных аппаратов в теплообменники 

 

 В аппарате теплоносители В и О также могут разбиваться на разное число 

параллельных каналов. Примеры схем движения теплоносителей в аппаратах представлены 

на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Схемы тока сред в аппаратах 

 В программе предусмотрено использование ряда ограничений: вид пластин, материал 

пластин, допустимое гидравлическое сопротивление (в случае, если теплообменник 

выбирается под существующий нагнетатель). Также в программу легко можно добавить и 

другие лимитирующие параметры, такие как ограничения по габаритам и массе 

теплообменника, необходимому КПД, стоимости и др. 

 Кроме конструктивных параметров теплообменника оптимизация также может 
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проводиться и по режимным параметрам. В случае нагревателя при заданных параметрах 

теплоносителя В (начальная и конечная температуры, расход или тепловая мощность) можно 

варьировать конечной температурой и расходом теплоносителя О. При увеличении расхода 

теплоносителя его конечная температура увеличиватся, при уменьшении расхода – 

снижается. Для охладителя или конденсатора при заданных параметрах теплоносителя О 

оптимальный вариант можно подобрать, изменяя конечную температуру и расход 

теплоносителя В. 

 Используемый в программе алгоритм перебора вариантов позволяет просчитать все 

возможные варианты теплообменников, что позволяет проследить влияние нескольких 

независимых переменных на экономическую и техническую эффективность работы 

теплообменника, его стоимость и др. Также возможна сортировка полученных результатов 

по возрастанию либо убыванию одного из показателей эффективности теплообменника. 

Отсортировав теплообменники и выделив некоторое количество наилучших вариантов 

исходя из определенного критерия оптимальности, можно повторить сортировку и выбрать 

наилучший вариант исходя из другого критерия. Так, к примеру, проведя сортировку по 

стоимости теплообменника и выбрав наиболее дешевый вариант, можно из некоторого 

количества наилучших вариантов выбрать тот, при котором годовые затраты на 

эксплуатацию будут наименьшими. 

 Для написания программы ОПТО-2010 был выбран язык php, а в качестве базы 

данных использовалась БД mysql. Основанием для выбора связки php-mysql послужили 

следующие преимущества:  

 исходный код программы располагается на сервере, что позволяет проводить все 

вычисления на высокопроизводительном оборудовании за секунды и избежать 

загрузки вычислительных машин с малой производительностью, которые обычно 

используются на предприятиях и в институтах; 

 язык php – скриптовый, то есть исходный код, написанный на нем, не нужно 

компилировать, это делает сервер "налету", что избавляет от дополнительных затрат 

времени на перекомпиляцию кода при внесении любых изменений в программу; 

 стоит упомянуть удобный отчет об ошибках, благодаря которому отладка программы 

значительно ускоряется; 

 немаловажен и тот факт, что программа централизирована, доступ к ней можно 

получить из любой точки (в которой доступен интернет), при этом получая самую 

последнюю версию продукта без необходимости скачивания программы; 

 в условиях жесткой конкуренции на рынке необходима быстрая реакция на новинки 

(новые типы пластин, применение особых теплоносителей), внедрение их в 

вычислительный комплекс и как следствие в процесс производства; любые 

изменения в программу вносятся в кратчайшие сроки; 

 в связи со случаями нечестной конкуренции очень важным является защита 

исходных кодов и данных, которые компании считают секретной информацией; так 

как код расположен удаленно, то декомпилировать и анализировать просто нечего, а 

защита серверов (linux, FreeBSD), на которых будет выполняться программа, имеет 

высокий приоритет, что исключает попытку взлома со стороны серверной части. 

На рис. 3 представлен общий вид стартовой страницы программы ОПТО-2010. Здесь 

выбирается тип применяемой пластины (возможен перебор всех типов пластин), тип 

аппарата (нагреватель-охладитель или конденсатор), вид теплоносителя О и теплоносителя 

В, в зависимости от типа аппарата производится ввод начальных данных.  

Программа оценивает набор введенных пользователем начальных переменных и 

проводит расчет по одному из 11 вариантов для нагревателя-охладителя и по одному из 6 

вариантов для конденсатора. Оптимизация по режимным параметрам проводится, если не 

указаны температура и расход (тепловая нагрузка) одного из теплоносителей. 
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Рисунок 3 – Стартовая страница 

 

 Наряду с возможностью выбора пластины, возможно задание определенного набора 

перебираемых материалов пластин. Меню выбора материалов пластин показано на рис. 4. 

 
 

Рисунок 4 – Меню выбора материалов пластин 

 

 В меню «Экспертные настройки» (рис. 5) возможно установление следующих 

параметров: учитывать загрязнения, ввод запаса, установка фиксированного значения 

теплоотдачи для теплоносителей О и (или) В, установка КПД аппарата и нагнетателей. 

В меню «Экономика» (рис. 6) возможна установка стоимостей энергоносителей, 

расчетного периода, а также некоторых коэффициентов, таких как: 

 коэффициент удельной стоимости монтажных работ как доли цены теплообменного 

аппарата; 

 коэффициент увеличения цены аппарата за счет транспортных и заготовительно-

складских работ; 

 коэффициент удельной стоимости обвязки аппаратов как доли цены теплообменника 

и др., 

а также указаны предельные значения этих величин. 
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Рисунок 5 – Меню «Экспертные настройки» 

 

  

 
 

Рисунок 6 – Меню «Экономика» 

 

Выводы 

 

 Рассмотренная программа оптимизации пластинчатых теплообменников позволяет 

решить ряд задач, а именно: 

 подобрать оптимальный вариант теплообменника, просчитав все возможные 

варианты; 

 отсортировать полученные результаты в порядке возрастания или убывания одного из 

критериев эффективности, оценить влияние того или иного параметра на 

эффективность работы теплообменника в целом; 
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 рассчитать не только наиболее оптимальный теплообменный аппарат, но и 

оптимальную схему расположения аппаратов в теплообменнике; 

 проводить оптимизацию не только конструкционных, но и режимных параметров; 

 вводить ограничения по определенным величинам. 

 Преимуществами программы также являются: 

 расположение программы на сервере, что обеспечивает доступ к ней с любого 

компьютера, подключенного к интернету, а также исключает проведение 

ресурсоемких расчетов на клиентском компьютере; 

 примененный при разработке алгоритма и программы структурно-модульный подход 

позволяет легко дорабатывать и изменять их, использовать структурные элементы как 

самостоятельные расчетные программы. 
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УДК 620.91 

Т.О.Ємаєва, С.І.Удовіков  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

м.Харків, Україна 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ КОЛЕКТОРІВ 

Розроблено експериментальну установку для дослідження можливості використання 

сонячних колекторів в якості рекуператорів для підігріву припливного повітря у зимовий 

період для багатоповерхових будинків. Наведено результати досліджень по нагріву 

припливного повітря. 

Разработана экспериментальная установка для исследования возможности 

использования солнечных коллекторов в качестве рекуператоров для подогрева приточного 

воздуха в зимний период для многоэтажных домов. Приведены результаты исследований по 

нагрева приточного воздуха 

Experimental installation is developed for research of possibility of use of solar collectors 

as recuperators for heating intake  air during the winter period for multistory buildings.. Results of 

researches on heating intake  air are presented. 

Метою даної  робити є використання сонячних колекторів як пристрій підігріву 

припливного повітря в системі примусової вентиляції багатоповерхових будинках в 

опалювальний період 

Для досягнення мети було розроблену експериментальну установку й проведено 

експеримент для використання сонячного колектору в якості пристрою підігріву 

припливного повітря в системі примусової вентиляції у зимовий період. В якості сонячного 

колектору для експериментальної установки був використаний сонячний колектор, 

розроблений та виготовлений фірмою «Екополітех» при НТУ «ХПІ». Загальний вид 

установки зображено на рис.1.1. 

 
Рисунок 1.1 Схема експериментальної установки 

Гаряче повітря протікає крізь трубки овального профілю з алюмінієвого сплаву, а 

холодне повітря протікає у міжтрубному просторі. 

Для циркуляції повітря в середині сонячного колектору використовувалось два 

пилезбирача, при чому для підігріву повітря в середині труб сонячного колектору 

використовувався фен. Потужність пилезбирача 1100 Вт для циркуляції гарячого повітря, а 

для холодного – 600 Вт. Потужність фену 1400 Вт. Температура та швидкість потоків повітря 

були визначені за допомогою термопари та анемометра. 

У таблиці 1.1 представлені результати досліджень зміни температури при 

противотоку. Геометричні характеристики каналів такі:  
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2
21_ 010205,05 мRRS трубперерізу    

2
_21_ 051795,0 мSllS трубперерізупросторуоміжтрубног   

 

Таблиця 1.1 – Вихідні дані 
№ заміру Гаряче повітря Холодне повітря 

 V1, м/с t1, °С t2, °С V2, м/с t1, °С t2, °С 

1 3,68 78,5 37,8 3,96 21,5 42,7 

2  77,9 37,7  21,5 42,5 

3  78,9 38,1  21,6 43,0 

4  77,7 37,2  21,6 41,9 

5  78,4 37,1  21,7 42,2 

6 3,35 80,7 39,5 4,31 22,0 43,5 

7  81,1 40,0  22,0 43,7 

8  80,5 40,1  22,2 43,4 

9  81,3 41,3  22,3 44,2 

10  80,5 39,9  22,4 43,8 

11 3,12 87,4 40,1 4,37 23,5 45,4 

12  87,7 39,9  23,5 46,1 

13  89,1 40,2  23,6 46,2 

14  87,2 39,8  23,6 45,1 

15  87,6 40,2  23,6 44,8 

16 2,98 44,4 34,2 4,11 23,3 36,3 

17  45,1 33,2  23,3 35,9 

18  44,8 34,8  23,3 35,2 

19  44,6 33,9  23,3 36,7 

20  45,1 33,7  23,3 36,6 

21 2,83 45,2 34,3 4,16 23,3 36,6 

22  45,6 34,6  23,3 37,1 

23  45,4 34,2  23,3 36,5 

24  46,2 32,1  23,4 36,4 

25  45,9 35,1  23,3 35,9 

26 2,5 47,5 35,0 4,28 23,4 37,6 

27  47,3 35,2  23,4 37,2 

28  46,9 34,8  23,4 36,5 

29  48,1 35,3  23,4 38,1 

30  47,8 35,1  23,4 37,2 

31 3,37 38,6 32,4 4,43 23,4 35,0 

32  39,1 32,3  23,4 35,1 

33  38,4 31,9  23,4 35,1 

34  39,2 33,0  23,4 35,3 

35  38,9 32,3  23,4 34,8 

36 3,33 39,2 33,1 4,45 23,4 35,3 

37  39,6 33,2  23,4 35,2 

38  39,9 32,8  23,4 34,9 

39  39,5 33,2  23,4 34,7 

40  40,1 33,9  23,4 36,2 

41 3,12 40,7 33,5 4,61 23,4 35,6 

42  41,1 33,8  23,4 36,1 

43  40,8 33,4  23,4 35,4 

44  41,2 34,1  23,4 36,2 

45  40,5 32,8  23,4 34,7 

Попередній аналіз експериментальних даних свідчить о достатньо високій степені 

кореляції, що буде використано в подальшиму при переході до реальних температур 

зовнішнього повітря. 

Для визначення коефіцієнта теплопередачі було використано формули 1.1 – 1.4 
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      (1.1) 

 

    (1.2) 

 

      (1.3) 

 

     (1.4) 

 

 
Рис.1.2 Регресійний аналіз 

 

В теперішній час продовжується обробка результатів експерименту, однак, по 

отриманим даним вже видно, що така установка може використовуватися як пристрій 

підігріву припливного повітря, що відповідає нормам  ДСТУ В.2.6.-31:2006  

Виходячи з результатів попередніх досліджень можливо  зробити висновок, що 

викорстання сонячних колекторів у цілорічному режемі (влітку для гарячого 

водопостачання, а взимку для підігріву припливного повітря) скорочує термін окупності 

геліоколекторів майже у двічі.. Крім того, за рахунок скорочення інженерних.площ, 

пов’язаних з улуштованням примусової вентиляції, строк окупності сонячного колектору 

скоротиться ще більше.  
  

y = 5,7395x - 35,927 

 

R² = 0,9919 
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Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 

03056; м. Київ вул. Борщагівська, 103, корпус 22 
 

ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ САПР ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ  

 

В наш час гострим питанням постає ефективність і економічність освітлення. Під час 

проектування треба врахувати не тільки характеристики освітлювальних приладів, а і 

доцільність методу розрахунку. Розв’язати комплексну задачу допоможуть системи 

автоматизованого проектування (САПР). 

 

Головною метою освітлення є забезпечення нормальних зорових умов для 

життєдіяльності людини. Отже, під час проектування освітлення в першу чергу слід 

враховувати мінімальну освітленість, циліндричну освітленість, коефіцієнт пульсації, 

показники засліпленості і дискомфорту. Для досягнення більш ефективного результату у 

розрахунках і проектуванні освітлення, як зовнішнього так і внутрішнього, доцільно 

використовувати комп’ютерні програми. Вони надають змогу задавати не тільки достатні 

параметри, а і геометрію приміщень, тип поверхонь та ін. Важливе досягнення САПР для 

проектування освітлення – це можливість використовувати бібліотеки освітлювальних 

приладів передових розробників. Що в свою чергу забезпечить вибір вигідної пропозиції 

ціни-якості. 

Ключові слова: освітленість, САПР, зовнішнє та внутрішнє освітлення, проектування. 

Ulysse 

Розробник: Дослідницький центр компанії Шредер (Schreder) у Великобританії. 

Призначення: Розроблена для світлотехнічних промислових проектних організацій. 

Ulysse розраховує освітлення автомобільних доріг, приміщень (цехів, складів, спортивних 

залів тощо), відкритих територій. Результатом розрахунків є: схема розміщення світильників 

на заданій площі, показники яскравості, освітленості, а також ізолінії.  

Мова інтерфейсу: англійська. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Програма має два режими розрахунку: табличний розширений розрахунок 

(Super Light) та візуальний спрощений розрахунок (Quick Light). Простий інтерфейс.  

Недоліки: Не розраховує внутрішнє освітлення. Використовує асортимент тільки одного 

виробника – Schreder. Немає тривимірного проектування. [1] 

Beroes OS 

Розробник: Beroes Group. 

Призначення: Програма розроблена для проектних організацій та студентів навчальних 

закладів, які займаються розрахунком штучного освітлення. Програма Beroes OS 

використовується для розрахунку штучного освітлення будівель і споруд двома методами: 

методом питомої потужності і методом коефіцієнта використання світлового потоку. Крім 

того, можлива перевірка результатів розрахунку точковим методом і методом розрахунку від 

випромінюючих ліній з подальшою корекцією кількості світильників і їх розміщення. 

Мова інтерфейсу: російська 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Користувач може настроювати ряд параметрів програми: розрахункові 

параметри (коефіцієнти запасу, нерівномірності і втрат потужності в ПРА); графічні 

параметри (умовні позначення світильників, рівні освітленостей і т.д.); параметри 

розміщення світильників (відстань між рядами світильників, відстань від крайнього ряду 
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світильників до паралельної ряду стіни, відстань між світильниками в ряду, відстань від 

крайнього в ряду світильника до перпендикулярного ряду стіни і т.д.) 

Недоліки: Не розраховує зовнішнє освітлення. Немає тривимірного проектування. 

Обмежений асортимент світильників в базі даних. [1, 3] 

Europic 9 

Розробник: Європейський підрозділ GE Lighting. 

Призначення: Europic 9 розроблена для світлотехнічних проектних організацій та 

дизайнерів освітлення. Програмний продукт дозволяє здійснювати світлотехнічні розрахунки 

підвищеної складності, для навколишніх середовищ будь-якого типу - внутрішніх, зовнішніх, 

а також вулиць і доріг. Проектування освітлення ведеться в тривимірному просторі. 

Проводить розрахунок освітленості і яскравості в будь-якій площині; розрахунок 

циліндричної та напівциліндричної освітленості; розрахунок показника засліпленості. 

Мова інтерфейсу: російська та ще 11 європейських мов. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Europic 9 має повну фотометричну базу даних світильників і прожекторів GE 

(General Electrics). Дає можливість тривимірного моделювання з використанням вбудованих 

бібліотек компонентів. Виводить результати у необхідній формі: криві ізолюкс, діаграми 

плями і тривимірні діаграми. Інтегроване в програму російське керівництво (Меню -> Help); 

вбудовані відео-уроки (Меню -> Help); генерація кольорових зображень, близьких до 

фотореалістичних. 

Недоліки: Обмеженість баз даних світильників єдиним виробником, відсутність 

підтримки операційних систем Linux і Mac OS X. [2] 

Light-in-Night Road 

Розробник: ООО Управляющая компания «БЛ ГРУПП». 

Призначення: Програма Light-in-Night Road є робочим інструментом для професіоналів в 

області проектування зовнішнього освітлення. Головні користувачі програми розрахунку 

освітлення - проектувальники багатофункціональних проектних інститутів та організацій (у 

тому числі спеціалізованих дорожніх), експлуатаційні служби структури «Горсвет», 

будівельні компанії, енергетики та інженери підприємств. Для світлотехнічного 

проектування вуличного і зовнішнього освітлення, а саме: освітлення автобанів, 

автомагістралей, шосе (дороги категорії А за СНиП 23-05-95); освітлення міських і сільських 

вулиць, доріг, проїжджих частин, бульварів (дороги категорії Б); освітлення дворів, проїздів, 

провулків (дороги категорії В); освітлення площ, пішохідних зон, садово-паркових 

територій, скверів, зон відпочинку, зовнішніх територій шкіл, дитячих садів і т.д.; освітлення 

периметрів охоронюваних зон, зовнішніх територій промислових об'єктів; освітлення 

паркінгів, автостоянок, АЗС; освітлення довільно модельованих об'єктів, що не увійшли до 

наведеного стандартний перелік. Дозволяє виконувати тривимірне моделювання різних 

об'єктів, призначених до освітлення, світлотехнічні розрахунки на цих об'єктах, наочну 

візуалізацію результатів та формування протоколу розрахунку, зручного як для аналізу, так і 

для демонстрації замовнику. 

Мова інтерфейсу: російська. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 2000, XP, Vista. 

Переваги: Містить вбудовану базу даних освітлювальних приладів GALAD. Оцінює 

ефективність обраної схеми освітлення прямих доріг. Підбирає найбільш раціональне 

розташування світильників: спосіб установки, схему розміщення, висоту установки, крок 

опор, нахил кронштейна або орієнтацію прожекторів та ін. Правильно класифікує 

освітлюваний об'єкт (ділянку вулиці, площі, перехрестя, пішохідна зона і т.п.) і визначає для 

нього нормативні показники відповідно до положень діючих федеральних норм СНиП 23-05-

95 *. Зручна для подання до проектної документації. 
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Недоліки: Не розраховує внутрішнє освітлення громадських будівель. Обмежений 

асортимент світильників єдиним виробником світлодіодів GALAD в базі даних. [4] 

CalcuLuX 

Розробник: світовий виробник світлотехніки Philips. 

Призначення: Розроблена для світлотехнічних промислових проектних організацій. 

Пакет програм дозволяє розрахувати освітленість доріг (Calculux Road), промислових 

об'єктів, спортивних майданчиків, великих торговельних об'єктів та інших зовнішніх будов 

(Calculux Area). Підпрограма Area виконує розрахунки на довільній площині; враховує 

перешкоди, що потрапляють на шляху світлових пучків, задаючи коефіцієнт пропускання 

(прозорості). Оцінює широкий спектр кількісних і якісних характеристик освітлення: 

горизонтальну освітленість, вертикальну освітленість за чотирма основними напрямками, 

освітленість у напрямку спостерігача, градієнт освітленості, напівциліндричну освітленість, 

напівсферичну освітленість, яскравість вуалюючої пелени, індекс бляклості для спортивного 

освітлення. Є можливість виконувати розрахунки для різних режимів включення 

освітлювальної установки і для різних коефіцієнтів регулювання освітлення. Підпрограма 

Road враховує яскравість дорожнього покриття. 

Мова інтерфейсу: російська та інші європейські мови. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Надається можливість вводити симетрію при розміщенні всіх або окремих 

світильників, задавати положення й орієнтацію світильників або індивідуально (окремо для 

кожного світильника), або для впорядкованої множини світильників у вигляді двовимірного 

блоку, лінії, дуги, точки або вільної множини. В програму вбудований набір спеціальних 

спортивних полів. Дана опція дуже зручна, тому що крім габаритних розмірів, поля містять 

спеціальну розмітку, притаманну конкретному виду спорту, а також супроводжуються 

відповідною розрахункової сіткою. Є можливість виконувати розрахунки для різних режимів 

включення освітлювальної установки і для різних коефіцієнтів регулювання освітлення. 

Програма імпортує і експортує файли у форматі Autocad та формує звіти, представляючи 

результати розрахунків у зручному текстовому і графічному вигляді. У пакет програм 

Calculux входить велика база даних, що містить інформацію про світильники, вироблених 

компанією Philips Lighting. Крім фотометричних характеристик, база містить дані про 

оптичні системи, типи ламп, ПРА, повному енергоспоживанні та ефективності комплектів 

лампа-ПРА-світильник. 

Недоліки: Відсутність розрахунку стандартних проектів внутрішнього освітлення. Також 

Calculux містить бази даних світильників лише одного виробника Philips Lighting. [5, 6] 

Relux 

Розробник: Relux Informatik AG. 

Призначення: Пакет програм створений для дизайнерських, проектних організацій, 

пов'язаних з світлотехнікою. А так само для менеджерів, які працюють в сфері 

електротехнічного бізнесу. Пакет програм ReluxSuite містить: ReluxVision, ReluxPro, 

ReluxTunnel, ReluxSensor, ReluxOffer, ReluxEnergy, ReluxLum, ReluxCAD. ReluxSuite 

призначена для розрахунку внутрішнього та зовнішнього освітлення, освітлення тунелів та 

доріг, вуличного освітлення. Зокрема ReluxVision розрахована для трасування променів та 

тривимірного зображення траєкторій променів; ReluxTunnel дозволяє розрахувати освітлення 

тунелів, враховуючи геометрію та поверхню стін тунелю, ширину, кількість смуг та покриття 

доріг; ReluxEnergy розраховує споживання електроенергії для внутрішнього освітлення 

нежитлових будівель; ReluxCAD працює безпосередньо з програмою Autocad. 

Мова інтерфейсу: англійська, російська та 15 мов. 

Ліцензія: частково платна програма (ReluxVision, ReluxCAD). 

Підтримує ОС: Windows 2000, XP, Vista. 

Переваги: Пакет програм дозволяє працювати у тривимірному інтерфейсі, проектувати 
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полігони для створення дизайнерських приміщень і розрахунку їх освітлення. Працює з 

базами даних 75 виробників освітлювальних приладів. Імпортує 3ds формат. Доступ до 

використання багатьох матеріалів і структур приміщень. Розраховує як штучне, так і 

природне освітлення. Можна розташовувати світильники в лінію, по кругу, рівномірно. Або 

відображати один відносно одного. Економічні розрахунки. 

Недоліки: Оплачуваний рендер ReluxVision та ReluxCAD, але є можливість безплатного 

тестового користування протягом 30 діб. Досить складне управління. [7, 8] 

DIALux 
Розробник:компанія DIAL GmbH.  

Призначення: Програма для дизайнерських, проектних організацій, пов'язаних з 

світлотехнікою. А так само для менеджерів, які працюють в сфері електротехнічного бізнесу. 

Розрахунок зовнішнього і внутрішнього освітлення при заданому типі і кількості 

світильників та їх розташуванні. Можливість розрахунку вуличного освітлення доріг. При 

розрахунку враховується геометрія приміщень, колір і текстура поверхонь, а також 

розставлені в приміщенні меблі. Найбільш популярними результатами розрахунку є графічне 

зображення розподілу освітленості по робочій поверхні і загальний тривимірний вигляд 

освітленого приміщення. 

Мова інтерфейсу: німецька, англійська, італійська, іспанська, португальська, французька, 

фламандська, голландська, шведська, норвезька, датська, фінська, грецька, польська, 

російська і китайська мови. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Вагомою перевагою програми є її універсальність. При розрахунку в програмі 

«Dialux» використовуються вбудовані бази даних світильників, які надають всі світові 

виробники і в яких світлотехнічні параметри світильників закладені максимально повно і 

точно. Всі бази даних світильників постійно оновлюються та найактуальніші їх версії завжди 

доступні для вільного завантаження в Інтернеті. Можна отримати ізолінії постійної 

освітленості, таблицю і графік освітленостей, відомості світильників і їх паспортні дані. 

Важливими плюсами програми є здатність імпортувати і експортувати файли у форматі 

Autocad. Завдяки програмі «Dialux» з'являється можливість окрім безпосереднього 

розрахунку освітленості на будь-якій поверхні (підлога, стіни, стеля, робочі поверхні під 

будь-якими кутами до джерела світла) контролювати показники якості освітлення: 

горизонтальну освітленість, насиченість приміщення світлом, рівномірність освітлення і т. д.  

Недоліки: Відсутність підтримки операційних систем Linux і Mac OS X. [9, 10] 

Головні функції програм проектування освітлення зведено в таблицю 1. 

Розробник: OSRAM LIGHT CONSULTING. 

Призначення: Розроблена для менеджерів, які працюють в сфері електротехнічного 

бізнесу. Проводить аналіз серед джерел світла OSRAM, і допомагає оцінити повні витрати на 

різні системи освітлення. Досить вибрати тип освітлювальної системи, тип ламп, ПРА, 

вартість джерел світла, час роботи і додаток розрахує експлуатаційні витрати, економічну 

ефективність, витрати на придбання. ECOS містить дані про типові приміщення, щоб 

допомогти оцінити кількість енергії, яку можна зберегти, використовуючи наявне сонячне 

світло. 

Мова інтерфейсу: англійська.  

Ліцензія: абсолютно безкоштовна. 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Методи порівняння систем освітлення. Враховує витрати на монтаж та термін 

служби лампи. Виводить кінцеву діаграму, що показує збережені ресурси під час життєвого 

циклу системи, зекономлені кошти та термін окупності. 

Недоліки: Дозволяє розраховувати і порівнювати економічність світильників єдиного 

виробника. Одна мова інтерфейсу. [1] 
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Таблиця 1  Аналіз функціональних можливостей САПР освітлення 
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Ulysse +  +      +  

Beroes OS  +       +  

Europic 9 + + +   +   +  

Light-in-Night Road +  +   +  +  + 

CalcuLuX +  +   + + + +  

Relux + + + + + + + + +  

DIALux + + + + + + + + + + 

САПР для економічних розрахунків 

ECOS 

Eco Lumen 

Розробник: Tata Infotech Ltd. 

Призначення: Розроблена для менеджерів, які працюють в сфері електротехнічного 

бізнесу. Додаток Eco Lumen призначено для розробки проектів освітлення з використанням 

енергозберігаючих джерел світла. Керуючись результатами розрахунків можна скоротити 

витрати на електроенергію на 30%. Визначає число світильників, щорічне споживання ними 

енергії та вартість реалізації проекту.  

Мова інтерфейсу: англійська. 

Ліцензія: абсолютно безкоштовна (з обмеженнями). 

Підтримує ОС: Windows 7, Vista, XP, 2000, 98. 

Переваги: Вбудована база даних ламп і ПРА провідних виробників, типових вимог 

освітленості, стандартних приміщень і коефіцієнтів обслуговування. Генерує звіти оціночної 

вартості реалізації проекту. Вбудований модуль оцінки модернізації освітлювального 

обладнання. Додаток підтримує метричні і англо-американські системи числень.  

Недоліки: Максимальний розмір проектованого приміщення - 7 x 5 x 5 м. Оцінна вартість 

проектів здійснюється лише в доларах США. [11] 

 

Для більш спрощених розрахунків та для людей без спеціальних знань у світлотехніці 

також можуть бути рекомендовані наступні програми: Формула світла, Промінь, Расчет 

освещения SVET, Version. 

 

Висновки: Підсумовуючи розглянутий матеріал, системи автоматизованого проектування 

освітлення не тільки полегшують, а й повністю вирішують проблеми з розрахунками різних 

видів освітлення. Для вирішення питань автоматизації проектування освітлення САПР має 

виконувати наступні функції: розрахунок зовнішнього та внутрішнього освітлення, 

освітлення вулиць та доріг, можливість використання баз освітлювальних приладів різних 

виробників, економічні розрахунки, проектування освітлення у тривимірному просторі, 

імпорт та експорт файлів у форматі Autocad та формування протоколу отриманих 
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розрахунків. Після оцінки доступних у мережі Інтернет програм проектування освітлення, 

найбільш мультимедійною та рекомендованою САПР виявилася програма DIALux. Інші 

приведені програмні забезпечення або частково вирішують питання автоматизації, або мають 

більш складну структуру. З таблиці 1 видно, що в DIALux зібрані всі можливі функції та що 

найважливіше, більшість світових брендів по виготовленню освітлювальних приладів 

створюють бази даних саме для цієї програми. Також DIALux  це безкоштовна програма з 

простим інтерфейсом. Отже, DIALux може використовувати навіть пересічний користувач 

без освіти в технічній галузі. 

 

Перелік посилань: 

1 Освещение  IngeniumTime. Вид з екрану: http://ingeniumtime.ru/?cat=22 

2 Расчет освещенности  IngeniumTime. Вид з екрану: http://ingeniumtime.ru/?taxonomy= 

post_tag&term=raschet-osveshhennosti 

3 Программа  Beroes OS 1.1. Вид з екрану: http://beroes.front.ru/brs_os11.htm 

4 Росийская программа проектирования наружного (уличного) освещения Light-in-Night 

Road. Вид з екрану: http://www.light-in-night.ru/ 

5 CalcuLuX  светотехническая программа от Philips. Вид з екрану: 

http://lightingnews.info/73-calculux-svetotekhnicheskaja-programma-ot-philips.html 

6 CalcuLuX  7.5.0.0 от Philips Lightning. Вид з екрану: http://ingeniumtime.ru/?p=1130 

7 RELUX  Lightning planning  light building  freeware. Вид з екрану: http://www.relux.biz/ 

8 Основы моделирования освещения в программе Relux Professional 2007. Вид з екрану: 

http://lightonline.ru/svet/lessons/Relux2007.html 

9 Light. Building. Software. Вид з екрану: http://www.dial.de/CMS/English/Articles/DIAL/ 

DIAL.html# 

10  Изучаем DIALUX. Вид з екрану: http://www.expertunion.ru/programmyi/izuchaem-dialux-

raschet-osvescheniya-za-10-shagov.html 

11 EcoLumen. Вид з екрану: http://www.walawalkar.com/info/EnergyManagement/ 

EcoLumen/EcoLumen.pdf 
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Анотація: Робота присвячена удосконаленню процесу вибору оптимальних координат 

розміщення джерела живлення кабельних розподільних мереж. Розроблено математичні 

моделі цих задач та запропоновано для їх розв'язування використовувати методи 

нелінійного програмування. 

Однією із основних задач проектування систем електропостачання (СЕП) споживачів 

електроенергії є задача вибору оптимального місця розташування живильних 

трансформаторних підстанцій або розподільних пунктів. Важливість цієї задачі пояснюється 

тим, що координати розміщення джерел живлення (ДЖ) визначають значення техніко-

економічних параметрів десятків, а то й сотень кабельних ліній розподільних електромереж, 

які прокладені від джерел живлення до споживачів електроенергії і несуть електричні 

навантаження цих споживачів. Дійсно, від координат розміщення джерел живлення залежать 

такі техніко-економічні показники розподільних мереж, як їх вартість, величина витрат на 

експлуатацію і, зокрема, вартість втрат електроенергії в цих лініях. Тому не дивно, що в 

останні десятиріччя задачі вибору оптимальних координат розміщення джерел живлення 

була присвячена значна кількість наукових робіт [1-5]. 

Одними із перших методів визначення оптимальних координат розташування ДЖ 

[1,2], які і в наш час наводяться в підручниках з електропостачання, є методи, які базуються 

на понятті "центра електричних навантажень" (ЦЕН). Ці методи були максимально 

орієнтовані ручний спосіб розрахунку, тому мусили бути простими і не могли врахувати 

достатню кількість факторів, що впливають на вибір координат розміщення ДЖ. Така 

орієнтація цих методів могла бути викликана недостатньою на той час доступністю для 

широкого загалу інженерів-електриків засобів обчислювальної техніки (ОТ) та відповідного 

математичного і програмного забезпечення процесу проектування СЕП. Вже в роботі [3,4] 

було показано, що центр навантажень не мінімізує навіть моменту навантажень.  

В роботі [5] запропоновано один із перших методів визначення оптимальних 

координат розміщення ДЖ з використанням ОТ. За критерій оптимальності в цьому методі 

прийнято мінімум річних приведених затрат. Недоліком методу є те, що показник 

ефективності розв'язку - приведені затрати в мережу, які виражені через питомі приведені 

затрати ліній електропередач, - не враховували всіх складових витрат в мережу, що залежать 

від координат розміщення джерела живлення. Не враховувалось також, що самі питомі 

приведені затрати в лінії мережі можуть залежати від координат розміщення ДЖ.  

В роботах [3,4] введено поняття центра мережі (ЦМ), як точки, розміщення ДЖ в якій 

забезпечить мінімум функції приведених затрат мережу. В цих роботах вперше визначення 

координат розміщення ДЖ запропоновано виконувати в метричному просторі з 

неевклідовою метрикою, відстань між двома точками a=(a1;a2) та b=(b1;b2) в якому 

визначається за формулою 

       |     |  |     |                                             (1)  

Метрика виду (1) дозволяє більш адекватно врахувати геометрію реальної електричної 

мережі, коли лінії мережі прокладають уздовж прямокутних проїздів, створених 

технологічними та іншими будівлями промислового підприємства або міста, але призводить 

до того, що функція приведених затрат стає негладкою. Тому найбільш розвинені та 

розповсюджені методи гладкої оптимізації не можуть гарантувати коректного розв'язання 

цієї задачі. 
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Багато існуючих методів розв'язання  окремих задач проектування систем 

електропостачання орієнтовані на ручний розрахунок, що призводить до спрощення 

математичних моделей цих задач. Сучасні універсальні широко розповсюджені 

системи автоматизованого проектування (САПР) дозволяють виконувати складні 

технічні, техніко-економічні та оптимізаційні розрахунки для широкого кола задач. 

В роботі [6] за допомогою таких САПР створено комп'ютерні моделі пошуку 

розв'язків цих задач, що значно прискорює отримання необхідних результатів та 

максимально спрощує процес впровадження розроблених моделей в практику 

проектування, завдяки широкому розповсюдженню сучасних універсальних САПР.  

Економічний аспект вибору перерізу провідників до теперішнього часу залишається 

предметом дискусій . Для економічних розрахунків в енергетиці, окрім критерію мінімуму 

дисконтованих затрат було запропоновано декілька інших критеріїв оптимальності. В даній 

роботі за критерій оптимальності вибору перерізів розподільних ліній 6-10 кВ приймемо 

мінімум дисконтованих затрат (NPV), виходячи із положення нормативних документів 

[7,8], в якому говориться, що "критерій мінімуму дисконтованих затрат доцільно 

застосовувати у випадках, коли порівнюються варіанти технічного рішення задачі, 

необхідність здійснення якої апріорно визначена, і не потрібна оцінка загальної ефективності 

інвестицій, при чому продукція, яка реалізується, у всіх варіантах однакова (за кількістю та 

режимом споживання)". Тому покажемо вираз для розрахунку дисконтованих затрат: 

      ∑
   

      
 

 

   

  
 

(2) 

де   – ставка дисконтування,             ; 

    – грошовий потік, платіж через t лет;   [   ]       років; 

                (3) 

   – витрати на експлуатацію устаткування;             ; 

   – капіталовкладення протягом t років; 

  - витрати на компенсацію втрат ЕЕ; 

   ∆              (4) 

де ∆        – втрати потужності в сукупності елементів мережі при максимальному 

навантаженні для всіх ЕП ТП1, кВт; 

     – кількість годин максимальних втрат; 

   – вартість ЕЕ (ціна за 1 кВт∙год саме для підприємств).  

Судячи з виразів (2), (3) та (4) дисконтовані затрати залежать від капіталовкладень 

впродовж t років та витрат на компенсацію втрат ЕЕ. Тому розрахунки ми зосередили на 

визначенні саме цих змінних.    

В даній роботі розглядається окремо високовольтна (ВВ) та низьковольтна (НВ) 

мережа, та порівнюються результати розрахунків. Також вважається, що все навантаження 

однорідне – житлові будинки, тому в першій частині нехтуємо реактивною складовою 

потужності. Таким чином отримаємо повністю активне навантаження в першій частині, а 

потім порівнюємо з результатами другої частини, де присутнє реактивне навантаження. В 

роботі розглядається двопроменева магістральна мережа. Дана мережа складається з 

житлового комплексу, що обслуговує n ТП, кожен з яких живить m житлових будинків (ЕП) 

з потужністю     та    . Також відомі координати всіх ЕП (         та джерела живлення 

(ДЖ)       . При проектуванні закладаємо кабель АВВГ       . 

Також попереднім етапом для оптимізації в будь-якому з випадків є вибір 

мінімального перерізу КЛ, що живить кожний i-ий ТП. Тому покажемо вираз для розрахунку 
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струму нормального режиму та перевірки кабелю обраного перерізу за струмом після 

аварійного режиму. 

Струм у нормальному режимі 

     
   

 √    
  

 

(5) 

За даним струмом спочатку обираємо кабель          . 

Потім виконуємо перевірку за струмом після аварійного режиму: 

     
   

√    
  

 

(6) 

Кабель перевіряємо за умовою 

                     (7) 

де      – коефіцієнт перевантаження кабелю,         ; 

  - коефіцієнт, що враховує температурні умови при прокладанні кабелю; 

   - коефіцієнт, що враховує кількість паралельно ввімкнених кабелів. 

Якщо перевірка виконується, то залишаємо вище обраний кабель, якщо ні – 

перевіряємо кабель наступного перерізу, допоки не знайдемо такий, що буде задовольняти 

умові (7) 

Приймаючи до уваги все вищеперераховане, отримаємо два пункти математичного 

аналізу для оптимізації заданої функції, кожен з яких буде складатися з двох підпунктів. 

Тому розглянемо ці пункти. 

1. НВ мережа 

На рисунку 1 зображено НВ мережу 0,4 кВ, що живить кожний i-ий ТП даного 

житлового комплексу. Від кожного i-го ТП живиться m ЕП. 

ТПi

1
2

j

m

3

Pi1,Qi1

(xi1, yi1)

Pi3,Qi3

(xi3, yi3)

Pi2,Qi2

(xi2, yi2)

Pij,Qij

(xij, yij)Pim,Qim

(xim, yim)  
Рисунок 1 – План розташування ЕП, що живляться від кожного i-го ТП  

1.1 Навантаження повністю активне  

При цьому реактивною складовою можна знехтувати, тобто               . В 

цьому випадку розрахунки значно спрощуються: 

 капіталовкладення  
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Розмір необхідних капіталовкладень залежить від довжини КЛ (   ), переріз КЛ (    ), 

які впливають також на вартість монтажу КЛ. Отож отримаємо наступний вираз для кожного 

і-го ТП 

     ∑         

 

   

       

де      - ціна КЛ     обраного перерізу, грн/км; 

     – вартість монтажу КЛ     обраного перерізу, грн/км. 

 Витрати на компенсацію втрат ЕЕ для кожного i-го ТП 

    
 

     
(∑   

         

 

   

)       

де       – активний погонний опір КЛ    , що живить j-ий ЕП ТПi. 

1.2  Навантаження активно-реактивне 

При цьому         та у виразах для розрахунку капіталовкладень  та витрат на 

компенсацію реактивної потужності під знаком квадратного кореня з’являються як активна, 

так і реактивна складові повної потужності     та    , що ускладнює розрахунки. 

2 ВВ мережа 

На рисунку 2 зображено ВВ мережу 6-10 кВ, що живить даний житловий 

комплекс. Від ДЖ живляться n ТП. 

ДЖ

ТП1

(x1; y1)

(x0; y0)

ТП2

(x2; y2)
ТПi

(xi; yi)
ТПn

(xn; yn)

 
Рисунок 2 – План розташування ТП, що живляться від даного ДЖ 

 

2.1 Навантаження повністю активне  

Відомо, що дана мережа виконана двопроменевою магістральною лінією, тому 

розрахунки дуже ускладнюються, тому що тепер враховуються не тільки навантаження ЕП 

даного ТП, але й усіх, що живляться через дане ТП, а також розташування сусідніх ТП. 

При цьому         та у виразах для розрахунку капіталовкладень  та витрат на 

компенсацію реактивної потужності під знаком квадратного кореня з’являються як активна, 

так і реактивна складові повної потужності     та    , що ускладнює розрахунки. 

До розрахунків попереднього розділу додаватимуться також навантаження на шинах 

ВН ТП. Також необхідно обрати оптимальний переріз живлячого всі ТП кабелю, для чого 

розраховується навантаження в нормальному та післяаварійному режимі, аналогічно до 
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виразів (5), (6) та (7). Після чого до виразу капіталовкладень додається ціна та вартість 

монтажу ВВ КЛ. 

2.2  Навантаження активно-реактивне 

Аналогічно вираз змінюється як у пункті 1.2  

 

В даній роботі визначення координат розміщення ДЖ виконуватимемо за критерієм 

мінімуму дисконтованих затрат в мережу, як для випадку евклідової, так і неевклідової 

метрики. Неевклідова метрика дозволяє більш адекватно врахувати геометрію реальної 

електричної мережі, коли лінії мережі прокладають вздовж прямокутних проїздів, створених 

будівлями міста. Проте для наглядного прикладу та порівняння розглянемо обидва варіанти:  

1 За евклідовою метрикою 

    √(∆   )
 
 (∆   )

 
 √(      )

 
 (      )

 
 

2 За неевклідовою метрикою 

    |      |  |      | 

Обмеженнями до функції дисконтованих затрат будемо вважати перевірку НВ ліній 

за допустимими втратами напруги в нормальному режимі. Тому отримаємо для кожного i-го 

ТП m обмежень вигляду: 

∆        

∆     ∆     

Таким чином, отримаємо обмеження наступного виду 
           

      
 ∆      

де ∆       . 

 

Зробивши розрахунки функції та обмежень, приходимо до висновку, що для таких 

складних математичних моделей актуальним та необхідним є застосування сучасних САПР, 

таких як Matlab, Mathcad, Excel. Тому доцільною є розробка комп’ютерних моделей задач 

проектування систем електропостачання в середовищі саме таких САПР з максимальним 

використанням можливостей цих систем та інтегруванням за необхідності в їх середовище 

нових спеціалізованих методів та програм розв’язування окремих проектних підзадач.  

Також з огляду на вигляд розрахованих функції та обмежень в роботі запропоновано 

використовувати методи нелінійного програмування, такі як метод по координатного спуску 

та метод Лагранжа. Також в роботі розглянуті приклади розв’язання цих задач за допомогою 

вищеназваних методів та проведених аналіз отриманих результатів у всіх  випадках (НВ 

мережа, ВВ мережа, активне та реактивне навантаження, за евклідовою та неевклідовою 

метрикою).  
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Оцінка стану енергетичної безпеки регіону 

Анотація – У статті розглядаються особливості існуючих підходів до визначення 

стану енергетичної безпеки регіону. Запропоновано алгоритм проведення оцінки 

енергетичної безпеки. 

Аннотация – В статье рассмотрены особенности существующих подходов к 

определению энергетической безопасности региона. Предложен алгоритм проведения 

оценки энергетической безопасности региона. 

Annotation – In the article the features of the existent going are considered near 

determination of power safety of region. The algorithm of leadthrough of estimation of power safety 

of region is offered. 

Key words –  power safety, discriminant analysis, scalarization method, expert estimations. 

 

 

Вступ 

Завдання забезпечення енергетичної безпеки регіону є однією із складових 

енергетичної безпеки держави в цілому [1]. Слід зазначити, що енергетична безпека (ЕнБ) – 

це стан, при якому забезпечуються нормальні умови для функціонування даного об'єкту з 

точки зору впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на енергетичні потоки в межах даного 

об'єкту. 

Виходячи з досвіду аналізу стану ЕнБ різних об'єктів енергетики, виділяють наступні 

рівні (зони) [2]:  

- нормальний стан;  

- передкризовий стан;  

- кризовий стан.  

Розглянемо кожен з рівнів детальніше. 

Нормальний стан (НС) характеризується відсутністю негативного впливу чинників на 

енергетичну безпеку або слабким їх впливом, який попереджається плановими діями 

системи управління або ринковими регулюючими процесами. 

Передкризовий стан (ПКС) означає істотну негативну дію чинників, що 

супроводжується помітним послабленням рівня безпеки. В результаті потрібно проводити 

термінові дії з нейтралізації і усунення виникаючих загроз. Ці дії, як правило, знаходяться в 

межах власних ресурсних можливостей регіону. Недостатньо швидкі заходи щодо виведення 

системи з ПКС, або зволікання з їх виконанням можуть стати причиною посилення 

негативного впливу чинників, послабленням опірності системи, подальшим зниженням рівня 

безпеки, внаслідок чого система може перейти в наступний кризовий стан.  

Кризовий стан (КС) характеризується настільки значним послабленням опірності, що 

система не в змозі в короткий термін вирішити проблему своїми силами. Для її виводу з 

критичного стану потрібна допомога ззовні і така мобілізація власних ресурсів, яка далеко 

відводить систему від оптимального стану функціонування. Кризова ситуація загрожує 

втратою стійкості розвитку системи, або, у важких випадках, приводить до такої втрати. 

Наведена класифікація має недолік в тому, що в ній не акцентується увага на межі 

виходу з нормального стану. Для усунення цього недоліку доцільніше буде запропонувати 

розділення стану енергетичної безпеки на нормальне і анормальне. Анормальний стан можна 

охарактеризувати як такий, при якому істотна негативна дія чинників супроводжуються 
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помітним послабленням рівня безпеки, і розділяється у свою чергу на передкризовий і 

кризовий стан, визначення яких дано вище. 

Поділ рівнів безпеки на три зони дуже слабо диференціює якісний стан регіону по мірі 

безпеки, не дозволяючи достатньою мірою встановити реальні межі  зволікання при 

реагуванні на негативний розвиток ситуації. Тому пропонується усередині рівнів ПКС і КС 

виділити декілька підрівнів, що розрізняються стадіями поглиблення кризи. Цю пропозицію  

розглянемо далі на прикладі побудови правил оцінки стану енергетичної безпеки регіону.  

Завдання забезпечення ЕнБ нерозв'язне без адекватної оцінки поточного стану об'єкту. 

Для оцінки стану енергетичної безпеки необхідно провести аналіз багатовимірних векторів. 

Такий аналіз використовується при вирішенні завдань оцінки рівня стану різних технічних 

зразків, багатокритеріальній оптимізації в енергетиці і багатьох інших випадках [3]. 

Хоча використовувані для вирішення даних завдань методики відрізняються по цілях і 

способах порівняння, можна виділити два головні напрями аналізу: покомпонентний аналіз і 

скалярний аналіз приведених до одного числа показників. У обох випадках аналіз може 

проводитися для двох груп даних [4]:  

1) для прогнозного значення;   

2) для передування, поточного і прогнозного значення одночасно. 

У другому випадку аналіз дозволяє врахувати динаміку процесів: визначити швидкість 

зміни показників і можливий час переходу на інший рівень ЕнБ. Він дозволяє визначити 

необхідну терміновість заходів. Це особливо важливо в умовах швидких змін зовнішнього 

середовища. Зовнішнє оточення настільки нестабільне і непередбачуване, що без розуміння 

дії змінних цього оточення неможливе ефективне виконання управлінських функцій для 

стабілізації стану регіону. 

Для характеристики і оцінки рівня ЕнБ застосовано метод скаляризації. Для проведення 

індикативного аналізу по методу скаляризації, передусім, має бути забезпечена 

однонаправленість індикаторів з точки зору їх впливу на рівень ЕнБ. Для проведення 

необхідних перетворень умовно вибраний напрям, при якому зростання значення індикатора 

призводить до зниження рівня безпеки. Метод передбачає визначення бальних оцінок по 

рівномірною і за нерівномірною, прогресивно зростаючою шкалою. 

У першому випадку нормальна ситуація отримує нульове значення бальної оцінки, а 

кожна наступна градація анормальної ситуації - на бал вище попередньою. Застосуємо цей 

метод для визначення рівня індикаторів. 

У другому випадку бальні оцінки для різних градацій рівня енергетичної безпеки 

даються за наростаючою шкалою. Це дозволяє застосувати жорсткіший підхід до оцінки 

станів по блоках індикативних показників і ситуації в цілому.  

Використання цих шкал ґрунтується на наступних правилах [3]:  

- якщо хоч би один індикатор з сукупності значень, властивих даному об'єкту, 

потрапляє в кризову зону, то ситуація в цілому розглядається як кризова, навіть якщо 

значення інших індикаторів відносяться до нормальної зони; 

- якщо хоч би два індикатори опиняються в передкризовій зоні, то ситуація в цілому 

також оцінюється як кризова, навіть якщо значення інших індикаторів відносяться до 

нормальної зони; 

- якщо тільки один індикатор потрапляє в передкризову зону, а усі  інші набувають 

нормальних значень, то ситуація в цілому оголошується передкризовій; 

- чим більша кількість індикаторів безпеки виходить за межі граничних значень, тим 

більш глибокою є криза. 

Для класифікації цих ситуацій і віднесення їх до того або іншого рівня енергетичної 

безпеки використовуються бальні оцінки (див. табл. 1; 2). 

При класифікації станів енергетичної безпеки і по мірі тяжкості, метою якої є 

встановлення рівнів безпеки по кожному індикатору три основні оцінки ситуацій, описані 

вище - нормальна, передкризова і кризова [2]. При цьому кожна із зон енергетичної безпеки 
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має бальну оцінку (табл. 1). 

Таблиця 1  

Правила оцінки стану територій за індикаторами 

 

Характер ситуації (зона) Позначення 

Відношення 

індикаторів та 

порогових рівнів 

Бальна оцінка 

Нормальна Н 0≤Хі
н
<ХПК1,і 0 

Передкризовий стан 1 

(початковий) 
ПК1 ХПК1,і≤Хі

н
<ХПК2,і 1 

Передкризовий стан 2 

(розвивається) 
ПК2 ХПК2,і≤Хі

н
<ХПК3,і 2 

Передкризовий стан 3 

(критичний) 
ПК3 ХПК3,і≤Хі

н
<ХК1,і 4 

Криза 1 (нестабільна) К1 ХК1,і≤Хі
н
<ХК2,і 8 

Криза 2 (загрозлива) К2 ХК2,і≤Хі
н
<ХК3,і 16 

Криза 3 (критична) К3 ХК3,і≤Хі
н
<ХК4,і 32 

Криза 4 (надзвичайна) К4 Хі
н
≥ХК4,і 64 

 

Таблиця 2 

   Діапазони бальних оцінок рівня безпеки за блоком 

 

Характер ситуації з 

енергетичної безпеки 
Позначення Діапазон бальних оцінок 

Нормальна Н 0 – 0,5 

Початкова стадія 

передкризового стану 
ПК1 0,51 – 1,5 

Розвинена стадія 

передкризового стану 
ПК2 1,51 – 3 

Критична стадія 

передкризового стану 
ПК3 3,01 – 6 

Нестабільна стадія кризи К1 6,01 – 12 

Загрозлива стадія кризи К2 12, 01 – 24 

Критична стадія кризи К3 24, 01 – 48 

Надзвичайна стадія кризи К4 48,01 – 64 

 

Отримана оцінка зіставляється із діапазонами значень бальних оцінок міри кризи, 

приведеними в таблицю 2, на основі чого встановлюється характер (міра кризи) ситуації по 

блоку.  

Ця методика разом з хорошою здатністю диференціювання і  чутливістю має серйозні 

недоліки:  

1) зайва точність призводить до зниження надійності, ускладнює чітке визначення 

експертами граничних рівнів ЕнБ, утрудняє загальний аналіз ситуації; 

2) невідповідність діапазонів бальних оцінок (таблиця. 1; 2) правилам побудови, 

викладеним в тій же літературі [3]. Так, наприклад, збіг початкових передкризових ситуацій 

"Передкриза 1 (початковий)" по двох індикаторах призводить до рівня стадії передкризи, що 

розвивається, тоді як за правилами має бути рівень кризової зони. Тому доцільніше при 

побудові шкали використовувати відповідно до запропонованої класифікації наступні 

правила: 
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- якщо хоч би один індикатор з сукупності значень, властивих даному об'єкту, 

потрапляє в анормальну зону, то ситуація в цілому розглядається як анормальна, навіть якщо  

значення інших індикаторів відносяться до нормальної зони; 

- якщо хоч би один індикатор з сукупності значень, властивих даному об'єкту, 

потрапляє в кризову зону, то ситуація в цілому розглядається як кризова, навіть якщо 

значення інших індикаторів відносяться до нормальної зони; 

- якщо хоч би два індикатори опиняються в анормальній зоні, то ситуація в цілому 

також оцінюється як анормальна, при цьому рівень по блоку не може бути краще рівня 

найгіршого індикатора, що входить в нього; 

- якщо хоч би два індикатори опиняються в анормальній зоні і мають однаковий рівень, 

то ситуація в цілому також оцінюється як анормальна, при цьому рівень по блоку буде 

щонайменше на одну градацію гірше за рівень цих індикаторів. 

Для усунення недоліків наведеної вище існуючої класифікації використовуємо 

запропоновані нові правила для створення шкали оцінки станів районів регіону по  ЕнБ (табл. 

3; 4). 

Таблиця 3 

Шкала оцінки стану територій за індикаторами ЕнБ 

Характер ситуації 

(зона) 
Позначення 

Співвідношення 

індикаторів 
Бальна оцінка 

Нормальна Н 0≤Хі
н
<ХПК1,і 0 

Початкова стадія 

передкризи 
ПК1 ХПК1,і≤Хі

н
<ХПК2,і 1 

Критична стадія 

передкризи 
ПК2 ХПК2,і≤Хі

н
<ХК1,і 2 

Початкова стадія 

кризи 
К1 ХК1,і≤Хі

н
<ХК2,і 4 

Критична стадія 

кризи 
К2 ХК2,і≤Хі

н
 8 

 

Таблиця 4 

Шкала значень бальних оцінок міри кризовості ситуації по ЕнБ 

Характер ситуації по ЕнБ Позначення 
Сума бальних оцінок по 

блоку 

Нормальна Н 0 

Початкова стадія передкризи ПК1 1 

Критична стадія передкризи ПК2 2;3 

Початкова стадія кризи К1 4-7 

Критична стадія кризи К2 8 і більше 

 

Вживання нових правил спрощує аналіз ситуації, забезпечує однозначну визначеність у 

стані ЕнБ після оцінки. 

 

 

 

Побудова правил оцінки стану енергетичної безпеки регіону  

Процес діагностування стану регіону по енергетичній безпеці доцільно проводити в 

наступній послідовності:   

- на першому етапі виробляється оцінка станів індикаторів регіону в кожному з блоків.  

- на другому етапі виробляється оцінка станів блоків з врахуванням оцінених значень 
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індикаторів. 

- на третьому етапі дається загальна оцінка стану району по рівню енергетичної безпеки 

по правилах, аналогічних оцінці блоків або експертній оцінці особи, що приймає рішення. 

Перший етап. Оцінка стану відповідних індикаторів в кожному з даних блоків 

проводиться таким чином:   

- визначення можливих станів індикаторів;  

- визначення порогових рівнів і їх діапазонів;  

- виставляння відповідного балу для кожного індикатора на базі поточного стану. 

Принцип оцінки стану енергетичної безпеки для кожного з етапів має певні відмінності 

при виборі тієї або іншої кінцевої оцінки, але однаковий в плані методики. Тому процес 

оцінювання розглянемо на прикладі першого етапу.  

Безліч станів і-го індикатора представимо у вигляді 

XiЄ[x1i; x2i],                                 (1) 

де x1і і xni – відповідно нижня і верхня межі можливих значень стану і-го індикатора.  

Визначення порогових рівнів відбувається за допомогою методу експертних оцінок. 

Розбиття безлічі станів індикаторів проводимо таким чином 

XiЄ[x1i;x2i]U(x2i; x3i]U … U(x(n-1)i; xni],                         (2) 

де x2і, x3і . x(n-1)i – порогові значення діапазонів, що визначаються експертами. 

Порогові рівні індикаторів енергетичної безпеки - такі граничні значення рівнів 

індикаторів, перевищення яких переводить систему в якісно інший стан, на новий рівень 

енергетичної безпеки. Для виявлення цих порогових рівнів необхідне вживання спеціальних 

методів аналізу. 

Виставляння відповідного балу для кожного індикатора виробляється з використанням 

рівномірної шкали оцінок, згідно приналежності його реального стану до певного діапазону 

множини Xі. 

Другий етап. Оцінка стану блоків виробляється аналогічно оцінці індикаторів з 

врахуванням їх оцінених значень але за нерівномірною шкалою. 

Третій етап. Загальна оцінка стану по впущу енергетичній безпеці визначається або по 

правилах, аналогічних оцінці блоків, або за експертною оцінкою особи, що приймає рішення.   

 

Висновки 

Для забезпечення енергетичної безпеки регіону необхідно визначити його поточний 

стан. Для визначення поточного стану регіону треба мати доступ до статистичної інформації 

по регіону та знати набір індикаторів, за яким можливе най достовірніше визначення ЕнБ.   

Використання дискримінантного аналізу дозволяє визначити нормальний, 

передкризовий і кризовий стан енергетичної безпеки регіону. 
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ОПТИМІЗАЦІЙНА СХЕМА ПАЛИВНОГО ПОСТАЧАННЯ 

 ДЛЯ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДУ 

Стаття присвячена аналізу цементного виробництва та вибору оптимального палива 

для виробництва цементу. Оптимальне рішення знаходиться симплекс методом.  

Статья посвящена анализу цементного производства и выбору оптимального топлива 

для производства цемента. Оптимальное решение находится симплекс-методом.  

The article deals with the analysis of cement production and selection of optimal fuel for 

cement production. The optimal solution is a simplex method.. 

Сучасне життя суспільства без ефективного функціонування будівельного комплексу 

просто неможливе. Рівень його розвитку впливає на формування пропорцій і темпів розвитку 

галузей народного господарства, розміщення продуктивних сил і розвиток регіонів. 

Будівництво створює нові і реконструює діючі основні фонди (будівлі і споруди, призначені 

для всіх видів виробничої і невиробничої діяльності людей). Від розвитку цієї галузі зале-

жить будівництво житла, створення нових міст і сіл, окремих мікрорайонів, постійна 

реконструкція житлових фондів, будівництво промислових і сільськогосподарських 

підприємств, транспортних об'єктів, лікарень, шкіл, торгових центрів тощо, будівельний 

комплекс підтримує в належному стані обороноздатність країни, створює передумови для 

зростання виробництва в усіх галузях господарства. 

Будівельний комплекс як одна з найбільш капіталоємних і диференційованих 

виробничих систем справляє вагомий вплив на визначення темпів, масштабів і розміщення 

виробництва. Тому при розміщенні капітального будівництва враховується наявність бу-

дівельної організації в регіоні. В той же час слабкість будівельної бази стримує тут 

промислове будівництво, створення великих комбінатів, галузевих і територіально-

виробничих комплексів, фондоємної важкої промисловості, які потребують великих обсягів 

робіт з капітального будівництва. [3] 

Виробництво цементу, як відомо, вимагає значної кількості енергії, і витрати на 

енергоносіїв становлять близько 35-40% від собівартості кінцевого продукту, 

причому частка безпосередньо палива перевищує половину цієї величини. 

Ключовим споживачем газу в Україну є електроенергетика, на частку якої припадає 

близько 40% від усього обсягу споживання газу. розрахунки показують, що до 

2015р. додатково буде потрібно 10,8 млрд. куб м газу, а до 2020 р. - ще 50,7 млрд. куб м. 

Таким чином, виходячи з вищесказаного, в умовах дефіциту вибір між енергетикою і 

цементною промисловістю, при порівнянних обсягах споживання, представляється 

непростим. 

Одним із шляхів газозмінення в цементній промисловості є переведення заводів на 

вугільне паливо. Для порівняння, частка вугілля в паливно-енергетичному балансі Китаю - 

понад 80%, у країнах Західної Європи - 45-55%, у США - 54%, а в Україні - 5%. Нові 

технології спалювання вугілля, що застосовуються в західних країнах не тільки більш 

екологічно чисті, але і більш енергоефективні. У зв'язку з цим, збільшення вугілля в 

паливному балансі української цементної промисловості при використанні нових методів 

його спалювання є економічно обґрунтованим кроком. 

 

Технологія виробництва цементу 

Процес виробництва цементу складається з наступних основних технологічних 

операцій: 

1)  видобуток сировинних матеріалів і доставка їх на завод; 

2)  дроблення і помел сировинних матеріалів; 
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3)  приготування та коригування сировинної суміші; 

4)  випал суміші (одержання клінкеру); 

5)  помел клінкера з добавками (одержання цементу). 

Вибір способів виробництва цементного клінкеру визначається рядом факторів 

технологічного і техніко-економічного характеру: властивостями сировини, його 

однорідністю і вологістю, наявністю достатньої паливної бази в районі будівництва та ін. 

У природній вологості сировини більше 8-10% виявляється доцільним мокрий 

спосіб. Мокрий спосіб більш вигідно застосовувати також при використанні двох м'яких 

компонентів (глини та крейди), так як подрібнення їх легко досягається розбовтування у 

воді. Сухим способом раціонально отримувати цементний клінкер при однорідному за 

складом сировину у разі, якщо вологість його не перевищує 8-10%. Напівсухий дає гарні 

результати при виготовленні клінкеру з досить пластичних сировинних матеріалів, коли при 

грануляції суміші утворюються міцні і термостійкі гранули. При гарній фільтрації 

сировинних шламів перевагу слід віддавати комбінованим способом.[1] 

В Україні переважає мокрий спосіб виробництва. У найближчі роки намічається 

широке впровадження в цементну промисловість сухого способу. 

Головний вплив на навколишнє середовище при виробництві цементу пов'язаний з 

наступними чинниками: 

- пил (викиди з димових труб і швидко випаровуючих компонентів)  

- газоподібні викиди в атмосферу (NOx, SO2, CO2, VOC, інші) 

- інші викиди (шум і коливання, запах, технічна вода, відходи виробництва і т.д.) 

- споживання ресурсів (енергія, сировина)[4] 

Важливою проблемою сучасного виробництва є захист навколишнього середовища від 

викидів пилу і шкідливих газів в атмосферу. Висока концентрація пилу у викидах завдає 

величезної шкоди природному середовищу, призводить до безповоротної втрати великої 

кількості сировини та готового продукту. Виробнича пил - це дрібні тверді частинки, що 

виділяються при дробленні, розмелі і механічній обробці різних матеріалів, навантаження і 

розвантаження сипучих вантажів тощо, а також утворюються при конденсації деяких парів.  

 

Актуальність вибору сухого способу виробництва цементу 

При мокрому способі виробництва сировинна шихта надходить в випал з вологістю 35 - 

50% і на кожну тонну цементного клінкеру витрати близько 300 кг вугілля або 200 м
3
 

природного газу. Сухий спосіб виробництва дозволяє різко скоротити витрату палива на 

випал клінкеру-170 кг вугілля або 110 м
3
 газу на 1 т клінкеру. Крім того, розміри основного 

технологічного обладнання при сухому способі менші, ніж при мокрому, що обумовлює 

зниження витрат на будівництво заводів за рахунок зменшення ваги обладнання і габаритів 

будівель.  

Широкому впровадженню сухого способу до останнього часу перешкоджали труднощі 

підготовки однорідної по хімічному складу сировинної шихти, а також ускладнення при 

знепилюванні в процесі підготовки сировинної суміші та випалу клінкеру, пов'язані з 

виділенням аспіраційного повітря і газів, що відходять, які містять важко обложені тонко-

дисперсні високо-омні частинки.  

Разом з тим на підставі вітчизняного та закордонного досвіду можна вважати, що ці 

недоліки сухого способу успішно подолані. Тому доцільно організація випуску необхідної 

для сухого способу виробництва потужного устаткування і більш широке поширення цього 

прогресивного і економічного способу виробництва цементу не тільки шляхом споруди 

нових відповідно обладнаних цементних заводів, але також за рахунок модернізації ряду 

діючих заводів, що працюють по мокрому способу виробництва.  

Сухий спосіб виробництва цементу, що базувався спочатку на шахтних печах, був 

єдиним в період зародження цементної промисловості.[2] 

Як аргумент проти подальшого поширення сухого способу іноді вказують на труднощі 
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осадження тонкодисперсних, сухих, високоомних аерозольних частинок, які у аспіраційному 

повітрі і відходячих газаів з високою температурою, що виділяються при підготовці 

сировинної шихти і випалюванні її по сухому способу. У зв'язку з цим необхідно відзначити 

сліду-наступне: 

 а) обсяг газів, що виділяються печами сухого способу, приблизно на 35-40% менше обсягу 

газів, наведених при випалюванні клінкеру по мокрому способу, що визначає відповідне 

зниження вартості їх знепилення;  

б) ефективне використання маючих підвищену температуру і низьку вологовміст газів, що 

відходять печей сухого способу для сушіння сировинних матеріалів в процесі подрібнення 

забезпечує зниження температури і підвищення вологовмісту цих газів, знижує електроопір 

аерозольних часток і спрощує процес їх знепилення в електрофільтрах;  

в) в останні роки розроблені і серійно випускаються промисловістю високоефективні пило-

уловлювачі, потужні багатокамерні автоматизовані фільтри з термостійкими рукавами з 

штучних волокон, а також пристрої для. охолодження і зволоження газів, що відходять перед 

електрофільтрами, що дозволяє ефективно осаджувати високо омний пил.  

 

Вибір оптимального виду палива методом математичного програмування 

До економічних завдань оптимізаційного типу відносяться завдання, в яких потрібно 

знайти оптимальне рішення при заданих умовах виробництва.  Особливістю завдань 

оптимізаційного типу є багатоваріантність їх рішень, обумовлена наступними причинами: 

взаємозамінністю ресурсів; взаємозамінністю готових видів продукції; існуванням 

альтернативних технологій виробництва; неоднаковість техніко-економічних показників 

навіть однотипних господарських суб'єктів.[5] 

Математичний інструментарій, що дозволяє вирішувати економічні завдання 

оптимального типу, називається програмуванням.  На практиці найбільше поширення набуло 

лінійне програмування.[6] 

Постановка оптимізаційної задачі здійснюється на основі наступних даних заводу 

ХайдельбергЦемент Україна: 

1) цільова функція, яка є затратами на виробництво цементу, є: 

F = C1X1 + C2X2 + ... + CnXn, де 

c1 - ціна при випалу клінкера за газ, грн/м
3
; 

c2 - ціна при сушці домішок за вугільний пил, грн/т; 

с3 - ціна за тверді побутові відходи ТПВ(альтернативний вид палива), грн/т; 

x1 - кількість використаного газу за місяць, м
3
; 

x2 - кількість використаного вугілля за місяць, т; 

x3 - кількість використаного ТПВ за місяць, т; 

2) обмеження: 

,                                          

де - по теплоті згорання палива: 

a11 - теплота згорання газу, кДж/т; 

a12 - теплота згорання вугільного пилу, кДж/т; 

a13 - теплота згорання ТПВ, кДж/т; 

- по викидам SO2: 

a21 - значення викидів при спалюванні газу, т/м
3
; 

a22 - значення викидів при спалюванні вугілля, т/т; 

a23 - значення викидів при спалюванні ТПВ, т/т; 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

160 

 

- по викидам NOx: 

a31 - значення викидів при спалюванні газу, т/м
3
; 

a32 - значення викидів при спалюванні вугілля, т/т; 

a33 - значення викидів при спалюванні ТПВ, т/т; 

- по викидам твердих частинок: 

a41 - значення викидів при спалюванні газу, т/м
3
; 

a42 - значення викидів при спалюванні вугілля,т/т; 

a43 - значення викидів при спалюванні ТПВ, т/т; 

 

Z=2560x1+831x2+453x3 

37144350x1+21000000x2+4500000x3≥29400000 

2,94x1+100,54x2+87,62x3 11007,69 

27,88x1+179,06x2+125,71x3≤26418,45 

0x1+30,09x2+52,64x3≤587,08 

x1, x2, x3 ≥ 0 

Оптимальний план має вигляд: 

x1 = 0 

x2 = 1,4 

x3 = 0 

F(X) = 831*1,4 = 1163,4 

Даний розрахунок показує, що для даного підприємства ХайдельбергЦемент Україна та 

і взагалі,для всього виробництва цементу в умовах України необхідного переходити від 

газового палива до вугільного пилу або альтернативного виду паливо, в даному випадку, до 

твердих побутових відходів. Це видно з отриманих результатів розрахунку оптимального 

палива для цементного виробництва. Хоча з екологічної точки зору,при спалюванні вугілля 

ми отримуємо більшу кількість викидів. Але з іншої сторони(комерційної), на території 

України знаходиться дуже багато залежнів даної сировини, що дозволяє значно скороти 

витрати на паливо та транспортування. 

 

Висновки 
Виробництво цементу вимагає значної кількості енергії, так як ключовим споживачем 

газу в Україну є електроенергетика, на частку якої припадає близько 40% від усього обсягу 

споживання газу, є доцільним перехід на більш альтернативне паливо. 

Використаний метод лінійного програмування дозволяє знайти оптимальний план 

вибору палива для виготовлення цементу на підприємстві ХайдельбергЦемент Україна. 

Рекомендується перехід від газової схеми енергопостачання на вугільну.  
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЧЕЙ 

СТЕКЛОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Розглянуто існуючі та перспективні конструкції скловарних печей, їх класифікація та 

методи підвищення енергоефективності, в тому числі за рахунок комплексної утилізації 

теплоти продуктів згоряння. 

 

Рассмотрены существующие и перспективные конструкции стекловаренных печей, их 

классификация и методы повышения энергоэффективности, в том числе за счет 

комплексной утилизации теплоты продуктов сгорания. 

 

Discussed existing and perspective designs of glass furnaces, their classification and methods of 

improving energy efficiency, including through a comprehensive recycling heat of combustion 

products. 

 

Наблюдаемая в последнее время тенденция к постоянному удорожанию 

энергоносителей приводит к увеличению себестоимости продукции, и в случае 

высокоэнергоемкого производства, такого как стекольное, ставит под вопрос его 

конкурентоспособность на мировом рынке. Сравнение по технико-экономическим 

показателям потребления энергии предприятиями стекольной индустрии Украины и 

промышленно развитых стран указывает на существующий потенциал снижения средней 

энергоемкости варки стекла на 30 % и суммарного удельного негативного воздействия на 

окружающую среду в 2 раза. С учетом того, что для обеспечения технологически 

необходимых температур стекловаренные печи оборудуются регенеративными или 

рекуперативными теплообменными аппаратами для высокотемпературного подогрева 

воздуха, энергетический КПД пламенных стекловаренных печей в большинстве случаев не 

превышает 20-30 % из-за значительных тепловых потерь с уходящими газами (25-40 %) и 

через кладку (35-50 %), а удельный расход теплоты на производство стеклоизделий может 

составлять от 3,5 до 25 ГДж/т [1]. 

Первые свидетельства существования стекловарного ремесла находят на территории 

древнего Египта. В найденных остатках первых стекольных мастерских были обнаружены 

тигли для варки стекла, по форме напоминающие маленькие бочки высотой 40 см и 

диаметром 27 см в широких местах и 23 см − в узких, работавших приблизительно 3500 лет 

назад в Египте. В Европе первые мастерские с тигельными печами появились в 1 в.н.э. 

Исчерпание древесных ресурсов привело к использованию с 17 в. других видов топлива, в 

частности каменного угля, а позднее торфа и бурого угля. Для уменьшения расхода тепла у 

печей устраивали камеры, в которых отходящими газами нагревали материалы для 

стекловарения или подсушивали дрова [2]. 

Перерывы в работе вследствие разрушения и утечки стекломассы из горшков и смены 

их, плохое использование площади пода печи, неравномерность варки стекла в отдельных 

горшках, периодичность выработки и следовательно невысокая производительность, а также 

дороговизна и сложность изготовления тиглей привели к созданию ванных стекловаренных 

печей в сер. 19 в. В дальнейшем применение газового и жидкого топлива позволило 

повысить температуры, уменьшить расход топлива и продолжительность варки, варить более 

тугоплавкое стекло и повысить производительность печей. При этом крупнейшим 

достижением явилось внедрение Сименсом генераторного газа и регенеративных печей, что 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

162 

 

позволило использовать менее ценные виды топлива путем их газификации. 

Первыми приспособлениями для непрерывного подогрева воздуха являлись 

рекуператоры. Однако, возможность более высокотемпературного подогрева воздуха и газа, 

подогрева теплоносителей с различными давлениями обусловили широкое распространение 

именно этих аппаратов, и поэтому в основной массе, стекловаренные печи являются 

регенеративными [3]. 

Для выработки изделий из стекла с различными заданными свойствами служат 

стекловаренные печи разных типов, отличающиеся по конструкции, производительности и 

режиму работы (периодического и непрерывного действия). 

По устройству рабочей камеры стекловаренные печи разделяются на тигельные и 

ванные. Тигельные печи − печи периодического действия, их применяют для варки 

высококачественных оптических, светотехнических, художественных и специальных стекол. 

Ванные печи бывают непрерывного и периодического действия. Ванные печи непрерывного 

действия имеют ряд преимуществ перед тигельными и ванными печами периодического 

действия. Они более экономичны, производительны и удобны в обслуживании. 

По способу обогрева стекловаренные печи подразделяют на пламенные, 

электрические и газоэлектрические (комбинированный газовый и электрический обогрев). 

В пламенных печах источником тепловой энергии служит сжигаемое топливо. Шихта 

и стекломасса в этих печах получают тепло от сжигания жидкого или газообразного топлива.  

По способу передачи тепла стекломассе электрические печи подразделяются на 

дуговые; печи сопротивления (прямого и косвенного) и индукционные. В дуговых печах 

тепло передается материалу излучением от вольтовой дуги. Наибольшее распространение 

получили печи прямого сопротивления, в которых нагревательным элементом служит 

непосредственно стекломасса. В этих печах тепло выделяется в самом материале, который 

служит сопротивлением в цепи. 

Использование стекломассы в качестве нагревательного сопротивления основано на 

том, что стекло при повышенных температурах проводит электрический ток, причем 

электропроводность его с повышением температуры увеличивается. Проходя через 

стекломассу, электрическая энергия превращается в тепловую, происходит нагревание и 

варка стекла. Для питания электрических печей прямого нагрева используется однофазный 

или трехфазных ток, который подводят к стекломассе через молибденовые или графитовые 

электроды. 

Электрические печи прямого сопротивления имеют различные конструкции, однако 

большинство из них представляет собой горизонтальные ванны прямоугольного сечения. 

Применяют эти печи для варки технических стекол, а при наличии дешевой электроэнергии 

и в производстве массовой продукции. 

В печах косвенного сопротивления тепло передается материалу излучением или 

теплопроводностью от введенного в печь сопротивления. 

В индукционных печах в материале, включенном во вторичную цепь, индуцируется 

ток. 

Газоэлектрические печи имеют комбинированный нагрев: бассейн для плавления 

шихты обогревается газообразным топливом, а бассейн для осветления стекломассы − 

электрическим током. Отходящие из печей газы имеют температуру 1350 – 1450 °С. Тепло 

их используют для подогрева воздуха и газа, поступивших для горения. 

По способу использования тепла отходящих газов стекловаренные печи подразделяют 

на регенеративные и рекуперативные. 

Наличие сходных рабочих процессов, реализуемых в высокотемпературных агрегатах 

стекловаренного производства различного температурного назначения, таких как горение 

топлива, примерно одинаковый температурный уровень всех процессов, сложный тепло- и 

массообмен в рабочей зоне технологического реактора, наличие системы регенерации тепла, 

позволяет применить общий подход для оценки их работы с целью выбора перспективных 
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направлений повышения эффективности топливоиспользования и к решению задач 

энергосбережения. 

Некоторые общие факторы, определяющие энергопотребление пламенных 

стекловаренных печей приведены ниже: 

1. Мощность печи существенно влияет на энергопотребление на тонну сваренной 

стекломассы, поскольку большие печи по своей сути более энергоэффективны из-за 

меньшего соотношения площади поверхности к объему. 

2. Загрузка печи также оказывает заметное влияние, и большинство печей достигает 

пика энергоэффективности при максимальной загрузке. Изменения в использовании 

производительности печи в основной степени определяются рыночными потребностями и 

могут быть значительными, особенно для определенных категорий тарного и сортового 

стекла. 

3. Износ печи также способствует снижению тепловой эффективности. К концу 

кампании энергопотребление на тонну стекломассы может быть выше вплоть до 20 % по 

сравнению с началом кампании. 

4. Использование электроподогрева повышает эффективность печи. Однако если 

принять во внимание стоимость электроэнергии и эффективность производства и 

распределения энергии, общее изменение становится менее значительным или даже 

негативным. Электроподогрев обычно используется для повышения производительности 

печи, а не для повышения ее энергоэффектиности. 

5. Использование стеклобоя может существенно снизить потребление энергии, 

поскольку химическая энергия, необходимая для плавления сырьевых материалов, уже 

поглощена. Обычно повышение доли стеклобоя на каждые 10 % приводит к снижению 

потребления энергии на варку на 2 – 3 %. 

6. Принудительное кислородное дутье также может снизить потребление энергии, 

особенно для малых печей. Удаление основной доли азота из атмосферы сгорания 

уменьшает объем дымовых газов на 60 – 80 %. Таким образом, нет необходимости в 

нагревании атмосферного азота до температур пламени. 

7. Утилизация тепла дымовых газов с температурой около 400 – 500 °C после 

регенеративных нагревателей. 

Для каждого конкретного предприятия важно учитывать местные особенности, 

которые будут влиять на применимость общих замечаний. Те же факторы влияют и на 

удельные выбросы веществ, напрямую связанных с количеством сожженного топлива, в 

особенности CO2, NOX и SO2. 

Отрасль производства стекла очень неоднородна и имеет большие расхождения в 

требованиях к качественным характеристикам конечного стеклопродукта, и это определяет 

значительные различия во входных и выходных характеристиках процессов. 

Выбор метода стекловарения определяется экономическими и технологическими 

факторами, основные из которых следующие: желаемая производительность, состав стекла, 

связанные капитальные и текущие затраты в течение продолжительности кампании печи, в 

т.ч. цены на топливо, существующая инфраструктура. При этом технологические и 

экономические требования являются определяющими. 

В зависимости от производительности можно расположить следующим образом типы 

применяемых печей с точки зрения энергоэффективности: 

• Для производства больших объемов стекла (более 500 т/сут) практически всегда 

целесообразно использовать регенеративные печи с поперечным направлением пламени. 

• Для печей средней производительности (от 100 до 500 т/сут) обычно 

предпочтительны конструкции с подковообразным направлением пламени, хотя также 

возможно и применение регенеративных печей с поперечным направлением пламени, 

рекуперативные печи прямого нагрева, а в ряде случаев − печи с принудительным 

кислородным дутьем или дополнительным электрическим нагревом. 
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• Для установок малой производительности (от 25 до 100 т/сут) целесообразно 

применять рекуперативные печи прямого нагрева, регенеративные печи с подковообразным 

направлением пламени, электрические печи и печи с принудительным кислородным дутьем. 

На современном этапе развития экономики значительную роль в решении задач 

энергопотребления играют исследования и разработки, связанные с энерготехнологическим 

комбинированием. Цель таких разработок заключается в создании энерготехнологических 

комплексов на базе стеклоплавильных агрегатов, которые наряду с выпуском стеклоизделий 

могут производить тепловую энергию, сжатый воздух, электроэнергию. За рубежом 

разработаны и в настоящее время используются концепции многоступенчатого 

использования теплоты отходящих газов путем установки кроме традиционных 

теплообменников для подогрева воздуха горения и других дополнительных 

теплообменников, в том числе для подогрева топлива, шихты и стеклобоя, энергетического 

оборудования − экономайзеров, котлов-утилизаторов и паровых турбин. Возможно 

применение системы испарительного охлаждения стен ванны с дальнейшим использованием 

пара в турбине в блоке с генератором для производства электроэнергии или компрессорами 

для сжатия воздуха. 

Существует целый рад факторов, которые необходимо принимать во внимание при 

принятии решения об одновременном производстве тепловой и электрической энергии. При 

том, что постоянная потребность в электроэнергии в стекольном производстве очевидна, 

возможности использования тепловой энергии следует тщательно оценивать; в противном 

случае эффективность (в том числе, экономическая) процесса будет невысокой. 

Направления использования тепловой энергии включают: 

- предварительный нагрев шихты или стеклобоя: в процессе одновременного 

производства электрической и тепловой энергии образуются отходящие газы с 

температурами около 400 − 500 °C, которые «чище», чем дымовые газы процесса 

стекловарения и, тем самым, более пригодны для предварительного подогрева шихты и 

стеклобоя; 

- гранулирование шихты; 

- тепловая обработка стекловолокна (применяется горячий воздух при температурах 

около 230 °C; 

- предварительный подогрев газов, поступающих в регенераторы или рекуператоры; 

- отжиг стекла; 

- обогрев помещений и обеспечение хозяйственных нужд.  

Отопление помещений и горячее водоснабжение могут стать потребителями теплоты, 

отходящей от стекловаренной печи. На небольших предприятиях использование 

рекуператоров, утилизирующих теплоту отходящих газов, позволяет полностью 

удовлетворить потребности в отоплении помещений и горячем водоснабжении.  

Дополнительная теплоизоляция может быть нанесена на некоторые участки печи без 

заметного риска для ее структуры. Изоляция напылением волокна может существенно 

снизить потери теплоты, если ее нанести на структуру регенератора, что позволяет 

обеспечить экономию энергии порядка 5 %. Дополнительным положительным эффектом 

является герметизация любых щелей и, соответственно, устранение подсоса холодного 

воздуха и выделения дымовых газов. 

Уплотнительные кольца на горелках могут исключить подсос холодного воздуха, 

который обычно не учитывается в тепловом балансе печи, и заставить весь воздух проходить 

через регенераторы, т.о. исключить потери теплоты через отверстия для горелок. Такое 

решение позволяет сократить расход энергии на стекловарение приблизительно на 5 % и 

снизить образование оксидов азота на 5 – 15 % [1]. 

Принудительное кислородное дутье дает более высокие температуры пламени и в 

ряде случаев может обеспечить более высокий (до 25 %) удельный съем стекломассы. Это 

особенно важно в тех случаях, когда есть необходимость в увеличении объемов 
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производства, но отсутствует площадь, требуемая для установки традиционной печи 

большего размера. Кислородное дутье исключает потребность в установлении системы 

подогрева воздуха. Однако высокое содержание кислорода и водяного пара в атмосфере 

пламенного пространства в некоторых случаях может повлиять на химию стекла 

определенных типов и потребовать изменения состава шихты. Так же дополнительным 

вопросом остается утилизация теплоты дымовых газов. 

Применение электронагрева может использоваться для улучшения конвективных 

потоков в объеме стекломассы, что приводит к интенсификации теплопередачи и 

способствует осветлению стекломассы. Наивысший КПД (до 65 − 70 %) имеют чисто 

электрические стекловаренные печи, т.к. в них энергия выделяется внутри расплава и 

максимально расходуется для стекловарения. Электрические печи по сравнению с 

пламенными имеют ряд преимуществ: меньшие размеры, больший удельный съем 

стекломассы с площади варочного бассейна. Они экономичны, легко регулируются. При их 

эксплуатации нет теплопотерь с отходящими газами и лучше условия труда. Их 

целесообразно применять для установок производительности 75 т/сутки, а также в тех 

случаях, когда производство стекла потенциально связано с высокой летучестью и 

токсичностью (например, при производстве хрусталя или опалового стекла) и для продукции 

с высокой добавленной стоимостью, например для обеспечения гомогенного стекла 

высокого качества при производстве специальных стекол. При производстве листового 

стекла и стеклянной тары хороших результатов можно достичь при частичном применении 

электроэнергии (5 – 15 %). 

Стеклобой в сравнении с сырьевыми материалами шихты потребляет меньшее 

количество энергии плавления, поскольку в нем уже прошли эндотермические реакции 

стеклообразования, и масса стеклобоя меньше приблизительно на 20 % по сравнению с 

эквивалентным количеством шихты. Например, теоретический расход тепла на варку 1 кг 

Nа-Са-Si-стекла из шихты составляет 2500 – 2800 кДж, для стеклобоя эта величина 

уменьшается до 1900 кДж. Таким образом, увеличение доли стеклобоя в загружаемых 

материалах потенциально позволяет сэкономить энергию; как общее правило можно считать, 

что каждые дополнительные 10 % стеклобоя приводят к снижению потребления энергии 

печью на 2,5 – 3,0 % [3, 4]. 

Энергоэффективные частотно регулируемые двигатели и приводы позволяют 

сэкономить, в зависимости от применения, до 30 или даже 50 % необходимой электрической 

энергии для приводов. Следующая возможность заключается в обратной подаче энергии с 

приводов обратно в сеть, а так же в обмене энергией друг с другом. Так в Германии 

разработана линия модулей, которыми может подаваться обратно в систему не только 

энергия, но и машины и установки с разнообразными двигателями могут обмениваться друг 

с другом энергией и таким образом разгрузить питающую сеть [5]. 

Необходимо отдать должное комплексному подходу к решению задач 

энергосбережения в технологии производства стекломассы, как на стадии проектирования, 

так и на стадии эксплуатации ВТУ, параметрической диагностики и оптимального 

управления. Повышение энергоэффективности должно соотноситься наряду с физико-

химическими, технологическими требованиями к устройству стекловаренного комплекса с 

факторами, влияющими на срок эксплуатации элементов печи. 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

Основные направления повышения эффективности использования энергии в 

пламенных печах связаны с уменьшением потерь через ограждения (герметизация и 

теплоизоляцией элементов печи), повышением эффективности работы регенераторов и 

рекуператоров, т.е. повышением температуры подогрева воздуха в них.  
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Эффективность использования тепловой энергии существенно возрастает при 

использовании тепла отходящих газов стекловаренных печей после регенераторов и 

рекуператоров (при использовании соответствующих теплообменных устройств) для целей 

подогрева шихты и боя, сушки материалов, отопления, горячего водоснабжения 

промышленных и административных зданий. С целью более полного использования энергии 

топлива и отходов тепловой энергии печей в утилизационные схемы необходимо включать 

элементы внешнего теплоиспользования с дополнительно встроенными в структурную схему 

установки элементами, пригодными для получения другой технологической продукции, 

например горячей воды, пара, электроэнергии. 

В зарубежной и отечественной стекольной промышленности накоплен достаточно 

большой опыт повышения эффективности стекловарения, вследствие чего в пламенных и 

пламенно-электрических печах значительно снизились расходы топлива, увеличилась доля 

полезно затрачиваемого тепла. Общий КПД таких печей может достигать 50 − 60 %, 

электрических печей – 80%. КПД стекловаренных печей может быть повышен также за счет 

дополнительного электроподогрева в пламенных стекловаренных печах. 

Рациональное использование энергии возможно при отжиге стекла и стеклоизделий. 

Объемный нагрев и охлаждение, например, с помощью инфракрасного излучения, позволяет 

интенсифицировать процесс, снизить затраты энергии. Резервы экономии имеются также в 

области использования электрической энергии. Это связано с рациональным режимом 

работы технологического оборудования, применением оптимальных мощностей 

электродвигателей и других потребляющих электроэнергию устройств. 
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ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ДЖЕРЕЛА РОЗОСЕРЕДЖЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ В МЕРЕЖАХ 

НАПРУГОЮ 10 кВ 

 

Розосереджена генерація є одним з перспективних напрямків розвитку світової 

енергетики. Одною з перепон на шляху реалізації таких проектів є взаємовідносини між 

енергопостачальною компанією і незалежними постачальниками електроенергії 

(власниками джерел розосередженої генерації). Саме тому для подальшого розвитку 

децентралізованої енергетики важливим є пошук компромісного рішення, яке дасть 

можливість підключення генеруючи установок малої та середньої потужності до 

енергосистеми, забезпечуючи максимально позитивний ефект з точки зору впливу на 

ефективність роботи електропостачальних систем, наприклад, на втрати потужності та 

енергії. Вказані обставини дозволили сформулювати принципову мету досліджень. 

            Джерела розосередженої генерації малої та середньої потужності здатні забезпечувати 

електроенергією не лише їх власників, а й споживачів на прилеглих територіях. Для передачі 

надлишку електроенергії необхідно або будувати нові електричні мережі, що потребує 

значних капіталовкладень, або використовувати вже існуючі. Підключення генеруючих 

установок до електропостачальної мережі робить їх активними учасниками процесу 

формування перетоків потужності. У зв’язку з цим виникає проблема вибору правильного 

місця розміщення джерел РГ, оскільки саме від їх положення буде залежати ступінь 

позитивного впливу на мережу . 

Одна з можливих позитивних дій проявляється у зменшенні втрат потужності та 

енергії за рахунок зміни потокорозподілення на ділянках мережі, що знаходяться між 

підстанцією живлення та точкою підключення розосередженої генерації. При цьому на 

ділянках, що знаходяться за місцем підключення джерел розосередженої генерації, 

потокорозподілення, а, отже, втрати енергії та потужності, залишаються не змінними. Слід 

зазначити, що зменшення втрат призводить до підвищення пропускної здатності ліній 

електропередач та більш ефективного їх функціонування. 

На першому етапі досліджень критерієм вибору точки підключення джерела 

розосередженої генерації до мережі будемо вважати мінімізацію втрат потужності. Даний 

критерій застосовується при вирішенні однієї з двох задач: 

1 вибір оптимального місця встановлення джерела генерації з відомою 

потужністю; 

2 визначення потужності джерела розосередженої генерації, що встановлено у 

певному місці. 

Розміщення дж ерел розосередж еної генерації в магістральних лініях 
Для оцінки зміни втрат потужності при використанні джерел розосередженої 

генерації спочатку розглянемо гіпотетичну лінію з рівномірно розподіленим навантаженням 

(рисунку 1).  
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                                 Рисунок 1 - Лінія з рівномірно розподіленим навантаженням 

I0 – навантаження, яке припадає на одиницю довжини лінії з питомим опором r0.  

Втрати потужності для довільного моменту часу визначаються за формулою: 





0

0

22

03 dxrxIP = 


0

2

0

2

03 dxxrI  =
3

0

2

0 rI                                            (1) 

Припустимо, що на відстані y від кінця лінії підключається джерело розосередженої 

генерації, потужність якого відповідає навантаженню Id. Характер зміни навантаження 

уздовж лінії для розглянутого випадку представлений на рисунку 2.  

При наявності джерела розосередженої генерації втрати потужності визначаються 

відповідно до формули: 

yrIrIryIIrIIryIrIryI

dxrIdxxrIIdxrxIryIdxrIxIdxrxIP

dddd

y

d

y

d

y

y

y

dd

2

0

2

0

2

00

2

00

32

00

32

00

32

0

0

2

000

22

00

32

0

0

0

2

00

22

0

3333

363)(33



  





 

dP = 0

2

0

2

0

2

00

2

00

32

0 3333 yrIrIryIIrIIrI dddd  
,                                    (2) 

 

 
Рисунок 2 - Зміна потокорозподілення уздовж лінії з рівномірно розподіленим 

навантаженням:  

а) без джерела розосередженої генерації,  

б) із джерелом розосередженої генерації 

Визначаємо координати точки підключення джерела розосередженої генерації 

при яких забезпечується мінімум втрат потужності в лінії.  
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його підключення в середині лінії: 
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Якщо потужність джерела становить 40% сумарного навантаження лінії (Id=0,4I0 ), 

то оптимальна точка його підключення буде перебувати на відстані 0,2   від кінця лінії.  

Незважаючи на те, що розглянута схема не відповідає реальним умовам розподілу 

навантажень в електричних мережах середньої напруги, отримані результати можуть 

служити для формування правила, що орієнтовно визначає умову раціонального розміщення 

джерела розосередженої генерації певної потужності з позицій мінімізації втрат потужності. 

При цьому необхідно приймати до уваги, що з огляду на дискретний характер зміни 

навантажень окремих ділянок, важко припустити, що безумовне виконання умови (4) може 

мати місце на практиці. Крім цього необхідно передбачити ситуацію, коли джерело 

розосередженої генерації підключається до вузла мережі (шин вторинної напруги 

розподільного трансформатора), що має власне навантаження. У цьому разі відсутність 

навантаження даного трансформатора розглядається лише як окремий випадок.  

Розглянемо ділянку магістральної мережі, на якій встановлено джерело 

розосередженої генерації. 

 
Рисунок 3 – Ділянка розподільної мережі із джерелом розосередженої генерації 

 

Джерело розосередженої генерації (Id) необхідно встановити в першому k (k=1, … ,n) 

вузлі навантаження, для якого виконується умова: 
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де Id – струмова ін'єкція в мережу з боку джерела розосередженої генерації; 
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 – сумарне навантаження розподільних трансформаторів, які розташовані за точкою 

підключення джерела.  

У випадку рівності ефект від встановлення джерела у вузлі k та k+1 ідентичний. 

Можна зробити припущення, що точність виразу (6) буде залежати від рівномірності 

навантаження мережі. Чим однорідніше розподіл навантаження, тим точніше формула (6) 

визначить місце встановлення джерела розосередженої енергії.  

Для перевірки справедливості формули (6) була розроблена програма імовірнісного 

модулювання . Дана програма здійснює імовірнісне моделювання електричної мережі з 

джерелом розосередженої генерації методом Монте-Карло.  

В основу метода Монте-Карло покладена можливість моделювання випадкових 

величин з заданою вірогідністю або з заданим законом розподілу. Для застосування даного 

методу моделювання обов’язковим є наявність датчика випадкових величин, який дозволяє 

отримувати значення випадкових величин, що відповідають певному закону розподілу. В 

програмі імовірнісного моделювання в якості датчика використовується датчик 

псевдовипадкових величин, який генерує послідовність чисел, що підпорядковуються 

рівномірному закону розподілу.  

Застосування джерел розосередженої генерації передбачається, в першу чергу, в 
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сільській місцевості. Для сільських розподільчих мереж характерним є велика протяжність у 

поєднанні з відносно не великою потужнустю трансформаторних підстанцій. В більшості 

випадків номінальна потужність трансформаторів становить від 40 до 250 кВ·А, а 

номінальна напруга передачі елекроенергії скаладає 10 кВ. Виходячи з таких показників 

можна встановити, що навантаження на шинах високої сторони трансформаторних 

підстанцій будуть знаходитись у діапазоні I[3…15] А, а опори ділянок повітряних лінії, які 

з’єднують окремі підстанції лежать в межах r[0,1…0,5] Ом. 

Розміщення дж ерел розосередж еної генерації в розгалуж ених мереж ах 
Будь-яка розгалужена мережа може бути представлена у вигляді декількох 

еквівалентних магістральних схем. Для кожної магістральної схеми, в загальному випадку, 

існує своє оптимальне місце розміщення джерела розосередженої генерації, яке визначається 

відповідно до формули (6), при якому спостерігаються найнижчі втрати потужності та 

електроенергії.  

Слід зазначити, що в процесі заміни розгалуженої лінії еквівалентними схемами, 

початковий більш-менш рівномірний розподіл навантажень стає неоднорідним за рахунок 

концентрації навантаження всього відгалуження в одній точці еквівалентної лінії, що може 

викликати певну похибку при визначенні оптимального місця розміщення джерела 

розосередженої генерації при використанні виразу (6). Тому, наступним етапом досліджень 

буде аналіз більш складної, з точки зору топології, розгалуженої мережі. 

На даному етапі досліджень важливим є використання раніше отриманих, 

експериментально підтверджених результатів. З цією метою складні розгалужені електричні 

мережі зводяться до еквівалентних магістральних, для яких вже існує перевірена формула 

визначення оптимального місця розташування джерела розосередженої генерації енергії.  

Таким чином, для розгалуженої мережі необхідно встановити можливість 

застосування формули (6). Для цього використаємо розроблену програму імовірнісного 

модулювання розосередженої генерації електроенергії методом Монте-Карло.  

В основу роботи програми покладено принцип моделювання випадкових величин із 

заданим законом розподілу. В якості датчика випадкових величин, наявність якого є 

необхідною умовою роботи програми, використовуємо датчик псевдовипадкових чисел, що 

генерує послідовність чисел, котрі підпорядковуються рівномірному закону розподілу.  

Розглянемо схему представлену на рисунку 4. 

 

 

Рисунок 4– Фрагмент лінії розподільчої мережі із джерелом генерації. 

 

Сумарні втрати потужності в представленій лінії без джерела розосередженої 

генерації, визначаються наступним чином: 
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Нехай у вузлі 3 установлене джерело розосередженої генерації, що забезпечує 

струмову ін'єкцію (Id) у мережу. У цьому випадку сумарні втрати потужності будуть рівні:  
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Зниження втрат за рахунок використання джерела розосередженої генерації складе: 
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В загальному вигляді зниження втрат потужності від встановлення джерела генерації 

можна представити у вигляді: 
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Після визначення потокорозподілення формула (11) приймає вигляд: 
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де dij , означає, що розглядаються тільки ті ділянки, які одночасно лежать на шляху 

живлення вузлів навантаження i й d; 

d – вузол встановлення джерела розосередженої генерації;  

Id – ін'єкція джерела розосередженої генерації в мережу; 

N – кількість вузлів навантаження;  

M – кількість ділянок мережі; 
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jd RR
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,                                                    (14) 

Всі вище запропоновані вирази дозволяють адекватно визначити величину зниження 

втрат потужності у разі використання джерел розосередженої генерації.  
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Оцінка впливу дж ерел розосередж еної генерації на втрати електричної енергії в 
розподільних мереж ах. 

Застосування критерію мінімуму втрат потужності при виборі місць розміщення 

джерел розосередженої генерації представляється доцільним, у першу чергу,  коли 

передбачається його використання протягом обмеженого часу, наприклад, у період 

максимальних навантажень енергосистеми. Разом із тим, з огляду на добову зміну 

навантажень окремих вузлів мережі, їхня неоднорідність, а також те, що джерело 

розосередженої генерації може використатися тривалий час, умова (6), у загальному випадку, 

не гарантує, що отримане рішення буде забезпечувати мінімум втрат електроенергії. 

Зокрема, це може мати місце, якщо вибір точки підключення здійснюється на основі аналізу 

режиму максимальних навантажень. Логічно припустити, що при значних добових змінах 

навантажень і постійній потужності джерела генерації, різним режимам будуть відповідати 

різні рішення щодо оптимального місця його підключення, прийняті на основі (6). При 

цьому ступінь розкиду рішень залежить від характеру графіків електричних навантажень 

окремих вузлів мережі. 

Результатом використання децентралізованої енергетики може стати скорочення 

інвестиції у будівництво крупних енергоблоків, високовольтних лінії електропередач, 

підстанції та систему розподілу електроенергії. 

До потенційних переваг децентралізованої генерації можна віднести: 

- підвищення маневреності енергосистеми; 

- підтримання постійних режимів напруги і частоти в мережі; 

- підвищення надійності енергосистеми за рахунок використання малих 

електростанцій; 

- зменшення завантаження лінії; 

- зменшення величини “гарячого” резерву енергосистеми; 

- зменшення витрат традиційного палива при використанні відновлюваних і 

нетрадиційних джерел енергії,  

- зменшення рівня викидів шкідливих речовин в навколишнє середовище (твердих 

часток, оксидів сірки і азоту, двоокису вуглецю) за рахунок використання екологічно чистих 

джерел енергії і когенерації. 

- короткий термін реалізації проектів; 

- відтягнення в часі строків реконструкції системи передачі і розподілу 

електроенергії; 

- покращення загальної ефективності фунціонування інтегрованих систем 

електропостачання.  

 

Основним недоліком джерел розосередженої генерації є більша, у порівнянні з 

традиційною енергетикою, вартість вироблення енергії. Однак такі переваги, як можливістю 

використання теплової енергії, підвищенням надійності електропостачання споживачів в 

точках розміщення джерел децентралізованої генерації, уникненням високих витрат не 

електроенергію в період максимальних навантажень, зменшенням втрат енергії в лініях 

електропередач і розподільчих мережах, підвищенням якості електроенергії і можливістю 

гнучкого управління, роблять розосереджену генерацію перспективним напрямком розвитку 

світової енергетики.  

Проведене дослідження та отримані результати дозволили зробити наступні висновки. 

1. В якості принципового напрямку розвитку електропостачальних систем світове 

співтовариство розглядає широке впровадження розосередженої генерації, формування в 

найближчій перспективі інтегрованих систем енергозабезпечення, застосування Smart Greed 

технологій.   
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2. Для досягнення максимально позитивного ефекту необхідне координування 

застосування систем централізованого енергопостачання і джерел розподіленої генерації в 

плані вибору параметрів, вузлів підключення і режимів роботи останніх.  

3. Традиційні методи розрахунку таких характеристик як втрати потужності та 

електричної енергії, показники надійності та якості електричної енергіїу випадку присутності 

в системі джерел розподіленої генерації, потребують суттєвого корегування. 

УДК 531.3 

МИРОНЕНКО М.С., магістрант, керівники НАХОДОВ В.Ф., канд. техн. наук, доцент, 

БОРИЧЕНКО О.В., асистент,  

ІЕЕ, НТУУ «КПІ», м. Київ 

 

 ВИБІР МЕТОДУ ПОБУДОВИ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ  

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ «СТАНДАРТІВ» 

В СИСТЕМАХ СТАТИСТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

 

  Однією з складових систем енергетичного менеджменту є підсистема оперативного 

управління ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів, яка являє собою 

сукупність так званих систем контролю і планування енергоспоживання (систем КіП відомих 

у зарубіжній практиці під назвою систем M&T (Energy Monitoring and Targeting Systems).  

Такі системи створюються для окремих (локальних) об'єктів, наприклад, для окремих 

енергоємних агрегатів, установок чи технологічних процесів. Функціонування подібних 

систем контролю базується на обліку енергоспоживання, а також параметрів технологічного 

процесу та умов виробництва, які безпосередньо впливають на витрату енергоресурсів. На 

основі цих даних визначаються так звані “стандарти” споживання палива або енергії. У 

подальшому процес контролю ефективності енерговикористання або результатів 

впровадження заходів з енергозбереження здійснюється шляхом порівняння фактичних 

витрат паливно-енергетичних ресурсів зі встановленими «стандартами» їх споживання. 

Одним з недоліків традиційних системах КіП є те, що в них використовується дещо 

спрощена процедура визначення  «стандартів» енергоспоживання. Вони встановлюються, як 

правило, у вигляді деякої (не потрібно) константи, тобто постійної максимально допустимої 

величини витрат енергії на досліджуваному об′єкті або у вигляді рівняння однофакторної 

лінійної регресії між витратами енергії і значеннями деякого фактора, який найбільш суттєво 

впливає на величину цих витрат. 

В реальних умовах на процес споживання енергії на виробничих об'єктах  впливають 

численні і різноманітні чинники, зокрема, кліматичні умови, параметри технологічного 

процесу, технічний стан технологічного та енергетичного обладнання тощо. Причому, 

характер впливу багатьох чинників на витрату енергії на об'єкті найчастіше виявляється 

нелінійним. 

Таким чином, якщо математична модель "стандарту" енергоспоживання не враховує 

впливу на даний процес багатьох факторів або неправильно відображає характер цього 

впливу, завжди існує досить велика ймовірність того, що фактичний витрата енергії на 

об'єкті управління, навіть при незмінному рівні ефективності використання енергії, може 

виявитися вище допустимого рівня, визначеного цим самим "стандартом". Тобто традиційні 

"стандарти" споживання енергії із зазначеної причини часто не є достатньо об'єктивним 

"еталоном" існуючого на об'єкті рівня ефективності енергоспоживання, однозначно не 

відображають цей рівень. 

 (Отже, для встановлення обґрунтованих «стандартів» споживання палива чи енергії на 

будь-якому виробничому об'єкті здебільшого необхідно будувати багатофакторні 

математичні моделі процесу енергоспоживання. У вітчизняних розробках, присвячених 

створенню та використанню систем статистичного контролю ефективності 
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енерговикористання, з цією метою пропонується застосовувати методи багатофакторного 

лінійного регресійного аналізу. 

Немає необхідності наводити в цій статті методику побудови багатофакторних рівнянь 

регресії, оскільки вона детально описана у відповідній літературі (наприклад, в [1,2]) і досить 

широко відома. Однак необхідно зазначити, що багатофакторний регресійний аналіз як 

відомо, являє собою достатньо складний та кропіткий дослідницький процес, який потребує 

значних витрат часу. При застосуванні цього методу на кожному етапі побудови 

багатофакторної математичної моделі будь-якого процесу обов’язково необхідна участь 

дослідника, адже потрібно відібрати значимі незалежні змінні, визначити характер їх впливу 

на процес енергоспоживання, перевірити наявність мультиколінеарності між факторами, які 

включатимуться в модель, тощо.   

Очевидно, що в реальних виробничих умов застосування такого методу моделювання, 

який вимагає значних витрат робочого часу і відповідних спеціальних знань, є практично 

неможливим. Тому виникає необхідність у пошуку інших методів побудови багатофакторних 

математичних моделей енергоспоживання, які б потребували мінімальних витрат робочого 

часу фахівців підприємств, які приймають участь у створенні та використанні статистичних 

систем контролю енергоефективності.  

Один з методів, який може бути запропонований в якості альтернативного до 

багатофакторного регресійного аналізу, ґрунтується  на теорії самоорганізації математичних 

моделей на ЕОМ, один з напрямків якої відомий під загальною назвою методу групового 

урахування аргументів (МГУА). 

В останнє десятиліття інтерес до МГУА активно зростає в усьому світі, що можна 

пояснити, крім відомої ефективності методу, також зростанням популярності технології 

штучних нейронних мереж. Справа в тому, що процес побудови математичної моделі з 

використанням алгоритмів МГУА можна інтерпретувати як нейронну мережу, 

оригінальність якої полягає в самоорганізації як її структури, так і параметрів. При цьому 

виявляється, що до очевидних переваг МГУА належать автоматичне формування структури 

моделі, проста і швидка настройка параметрів, а також можливість «згорнути» налаштовану 

мережу безпосередньо в явний математичний вираз.[3] 

Загальна схема побудови математичних моделей за будь-яким алгоритмом МГУА.  

відповідає загальній ідеї селекції або самоорганізації математичних моделей на ПК і 

дозволяє враховувати в моделях достатньо велику кількість незалежних змінних при 

порівняно невеликих витратах часу на побудову моделі [6]. 

 Зазначена загальна схема реалізації алгоритмів МГУА може бути представлена у 

вигляді наступної послідовності дій. 

1. Постановка задачі та формування таблиці результатів спостережень, що 

характеризують процес енергоспоживання на досліджуваному об’єкті. 

Задача моделювання полягає в тому, що за наявними результатами n спостережень 

залежної змінної Y та певної кількості незалежних змінних    (i=1,2,…,p) необхідно 

визначити аналітичну залежність ŷ=f(x), яка найкращим чином описує процес 

енергоспоживання,що досліджується. 

2. Розподіл вибірки даних. 
Усі експериментальні дані необхідно розділити на навчальну (А) та перевірочну (В) 

послідовності. Розділити ці дані найпростіше можна через одну точку, таким чином, щоб   

останнє значення залежної змінної і кожного з факторів увійшло до перевірочної 

послідовності (наприклад, вихідні дані, які відповідають непарним моментам часу, 

відносяться до навчальної послідовності, а зафіксовані в парні моменти часу - до 

перевірочної послідовності). Такий спосіб розподілу не тільки є простим, але й 

обґрунтованим, оскільки отримані в результаті його виконання дві вибірки даних будуть 
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мати приблизно однакові статистичні характеристики, що дозволяє надалі з приблизно 

однаковою точністю описувати їх однією і тією ж математичною моделлю. 

3. Формування моделей-претендентентів. 
Формування моделі оптимальної складності енергоспоживання відбувається в процесі 

ряду ітеративних розрахунків, які називаються рядами селекції. При цьому процес 

поступового нарощування складності моделі від ряду до ряду селекції можна представити у 

вигляді такої схеми (рис. 1).  

 
Рис. 1. Загальна схема побудови алгоритмів МГУА. 

Так на першому ряду селекції формуються моделі енергоспоживання, які враховують 

вплив лише двох факторів. При цьому перебираються всі можливі варіанти попарного 

комбінування вихідних незалежних змінних   . Отже, на першому ряді селекції отримуємо 

математичні моделі, які в загальному вигляді можна представити наступними рівняннями: 

  
           ;    

           ; … ;    
             ,                        (2)                  

де   
 ,   

 ,   
  - значення залежної змінної, одержані за моделями першого ряду селекції, s – 

кількість попарних сполучень незалежних змінних. 

4. Визначення параметрів моделей першого ряду селекції. 

 Коефіцієнти всіх моделей вигляду (2) визначаються з використанням методу 

найменших квадратів [1,2] за експериментальними точками навчальної послідовності.  

5. Вибір та обчислення зовнішнього критерію для виявлення кращих моделей. 

 Вибір зовнішнього критерія здійснюється дослідником в залежності від задачі, яка 

розв’язується. Як свідчить досвід, найбільш поширене застосування мають наступні зовнішні 

критерії: 

 Критерій регулярності: 

min
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де (yтабл)і – табличні (експериментальні) значення залежної змінної в точці хі 

(i=1,…NB), що належать до перевірочної послідовності B; (yМ)i – значення залежної 

змінної в точці хі (i=1,…NB), розраховане за відповідною моделлю, першого ряду 

селекції; NB – кількість експериментальних точок, що відносяться до перевірочної 

послідовності. 

 Критерій мінімуму зсуву: 
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де (yтабл)і – експериментальні значення залежної змінної в точці хі (і=1,…N), що 

належать до усієї таблиці вихідних даних  (N=NA+NB); (yA)i  – значення залежної 

змінної в точці хі, одержані за моделлю, побудованою за даними навчальної 

послідовності А; (yB)i – значення залежної змінної в точці хі, одержані за моделлю, 

побудованою за даними перевірочної послідовності В; - коефіцієнт екстраполяції, 

який приймає значення =1,03,0. 

 Як свідчить практика, з двох зазначених зовнішніх критеріїв частіше 

використовується критерій регулярності. 

6. Упорядкування множини моделей-претендентів за зростанням величини 

зовнішнього критерію  
 
 . 

У подальшому величина критерію регулярності  
 
 використовується в процесі 

селекції математичної моделі оптимальної складності, найбільш адекватної процесу, що 

досліджується. З метою знаходження такої моделі всі часткові моделі першого ряду селекції 

  
  впорядковуються за зростанням їхньої залишкової похибки   

 
. Далі з загальної 

упорядкованої множини моделей    
  відбирається певна кількість найбільш точних, а 

отримані за цими моделями значення залежної змінної    
  приймаються в якості нових 

(проміжних) незалежних змінних. Відбір не одного, а кількох кращих часткових моделей 

дозволяє забезпечити необхідну свободу вибору рішень на наступних рядах селекції моделі 

оптимальної складності. 

7. Формування моделей другого ряду селекції. 

На другому  ряді селекції формуються нові, більш складні, часткові моделі (рис. 1), 

кожна з яких являє собою функцію двох проміжних змінних   
   які були відібрані на 

попередньому етапі: 

  
       

    
  ;    

       
    

  ; …;    
       

    
  ,                     (5) 

де   
 ,   

 ,   
  - значення залежної змінної, отримані за моделями другого ряду селекції.  

Таким чином моделі другого ряду селекції враховують вплив на процес, що 

досліджується, вже чотирьох вихідних змінних   , оскільки кожна з проміжних змінних    
  

є, у свою чергу, функцією двох вихідних факторів. Часткові моделі другого ряду селекції   
   

також впорядковуються за зростанням визначених для них значень критерію регулярності 

опису експериментальних точок перевірочної послідовності  
 
.  

8. Порівняння значень критерію регулярності на першому та другому ряді селекції. 

Далі критерії регулярності для найбільш точних моделей першого та другого ряду 

селекції порівнюються між собою за величиною критерію регулярності. При цьому, якщо 

найкращий результат моделювання, одержаний на другому ряді селекції, виявиться гіршим, 

ніж за найкращою моделлю першого ряду, то на цьому процес формування математичної 

моделі оптимальної складності завершується, у якості якої приймається модель першого 

ряду селекції з найменшим значенням зовнішнього критерію регулярності. 

Якщо ж краща з моделей другого ряду селекції виявляється точнішою за найкращу 

модель першого ряду, значення залежної змінної    
 , отримані на основі найбільш точних 

часткових моделей другого ряду потрапляють на наступний, третій, ряд селекції моделі 

оптимальної складності в якості нових проміжних незалежних змінних.  

Таким чином, складність математичної моделі досліджуваного процесу від ряду до ряду 

селекції зростає за рахунок збільшення кількості факторів, що враховуються. При цьому 

значення критерію регулярності, яке визначається на всіх експериментальних точках, буде 

монотонно спадати аж до нуля (при рівності кількості сталих моделі числу точок, що 



СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИКИ 

 

177 

 

апроксимуються). Значення ж критерію регулярності, які визначаються за точками 

перевірочної послідовності, знижується при підвищенні складності моделі немонотонно, що 

саме і дозволяє використовувати цю величину в якості критерію селекції математичної 

моделі оптимальної складності. Інакше кажучи, ускладнення моделі доцільно продовжувати 

доти, поки на одному з рядів не буде досягнутий мінімум критерію селекції. Математична 

модель, отримана при виконанні цієї умови і буде шуканою моделлю оптимальної 

складності, найбільш адекватної процесу, єдиною при даному наборі вихідних факторів. 

Така модель в загальному випадку може бути представлена у вигляді поліному: 

 =       +    +…+    ,                                                      (6) 

де    ,   ,   , …,     –параметри (коефіцієнти) моделі;   ,   , …,    – вихідні фактори, які 

ввійшли в модель оптимальної складності.  

 

Існує велика кількість різноманітних алгоритмів МГУА ([4,5]), але більшість з них 

недоцільно застосовувати в умовах реального виробництва для встановлення «стандартів» 

енергоспоживання технологічних об’єктів, оскільки вони вимагають значних витрат часу для 

їх реалізації. Найбільш придатним для цього з практичної точки зору можна вважати 

алгоритм з послідовним приєднанням незалежних змінних. 

 

Застосування наведеного вище алгоритму МГУА для побудови математичної моделі 

енергоспоживання  можна продемонструвати на прикладі цеху виробництва аміаку 

реального хімічного підприємства. Фрагмент вибірки вихідних даних для побудови моделі 

споживання електричної енергії технологічним обладнанням цього цеху наведені в табл.1. 

Табл. 1. -  Частина вихідних даних, використаних для побудови математичної моделі 

електроспоживання цеху виробництва аміаку 

 

 № п//п 
Потужність Р, 

МВт 

Виробництвово 
аміаку,    

Споживанняня газу, 

   
  

   
 

1 2 3 4 

1 37,27 48,72 53,46 

2 37,22 48,80 53,35 

3 37,26 48,76 53,40 

4 37,31 49,29 53,49 

5 37,44 50,08 55,10 

6 37,79 49,58 54,18 

7 37,57 49,19 54,50 

8 37,63 49,24 54,36 

9 37,56 49,39 54,16 

10 37,46 49,46 54,05 

11 37,36 48,73 53,90 

12 37,29 49,52 54,15 

13 37,31 49,34 53,88 

14 37,24 49,05 53,98 

15 37,22 49,46 53,91 

16 37,21 49,53 54,04 

17 37,14 49,17 53,98 

18 37,16 49,32 54,09 

19 37,25 49,28 54,33 

20 37,32 48,92 54,23 

21 37,30 48,80 54,11 

22 37,30 48,71 53,82 

23 37,22 48,81 53,96 

24 37,28 49,34 54,00 

25 37,32 49,22 54,12 

26 37,28 49,54 53,93 

27 37,26 49,28 54,00 

28 37,30 49,52 54,00 

29 37,34 49,48 54,27 
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30 37,42 49,35 54,50 

31 37,47 50,12 54,59 

32 37,40 50,31 54,17 

33 37,34 49,90 54,26 

34 37,28 49,91 54,23 

35 37,31 49,31 54,05 

36 37,28 49,45 53,88 

Формування математичної моделі споживання електроенергії зазначеним цехом 

здійснювалось за алгоритмом МГУА з послідовним приєднанням незалежних змінних з 

застосуванням відповідного програмного забезпечення.  

Як свідчить таблиця 1, кількість вихідних незалежних змінних (факторів), які 

впливають на процес споживання    електричної енергії обладнанням цеху, дорівнює двом. 

Повна вибірка результатів спостережень, яка складала 144 елементи, була  розділена на 

навчальну та перевірочну послідовність. Кількість значень змінних в кожній з цих 

послідовностей була однаковою і дорівнювала 72. 

Максимальний ступінь поліному математичної моделі електроспоживання, яку 

необхідно побудувати, був прийнятий рівним п’яти. При цьому було прийнято також, що 

зазначений поліном не містить коваріацій незалежних змінних. Тому базисні (опорні) 

функції, які  використовувалися для селекції математичної моделі оптимальної складності, 

мають вигляд: 

                    
        

       
         

        
        

        
        

   
 

Побудова моделі оптимальної складності процесу споживання електричної енергії 

цехом виробництва аміаку здійснювалась з використанням зазначеного вище алгоритму 

МГУА. В результаті здійснення відповідної процедури на 7 ряді селекції було отримане 

мінімальне значення критерію регулярності, яке дорівнює 13,96. При цьому рівняння 

математичної моделі оптимальної складності має вигляд: 

Y=(-9.58·                   
       +32.74 або 

Y=(-9.58·        
                 

  +32.74                               (7) 

 

 З метою аналізу одержаних результатів з використанням тих самих вихідних даних 

було здійснено моделювання процесу споживання електроенергії обладнанням цеху, що 

розглядається, також методом багатофакторного регресійного аналізу. Отримане при цьому 

рівняння моделі електроспоживання цеху має вигляд: 

Y=0,00002  
 +0,62  +1,19 або  

Y= 0,00002  + 0,62   1,19, де      
 ,   =  .                                   (1) 

 

Для того, щоб визначити, яке з рівнянь кращим чином описує процес споживання 

електричної енергії обладнанням цеху, що розглядається, необхідно провести оцінку якості 

отриманих математичних моделей за допомогою таких наступних критеріїв [1]. 

 Коефіцієнт детермінаціі   , який приймає значення в діапазоні від нуля до 
одиниці і показує, яка частина дисперсії результативної ознаки Y пояснена 

рівнянням регресії. 

 F-критерій Фішера, за яким попередньо висунута «нульова» гіпотеза про 

статистичну незначущість рівняння регресії відкидається при виконанні умови 

F>     , де F і       відповідно розрахункове і табличне значення F-критерію 

Фішера [1]. 

 Коефіцієнт множинної кореляції R (чим ближче значення цього коефіцієнту до 

одиниці, тим краще побудована математична модель узгоджується з даними 

спостережень).  

 Результати порівняння двох наведених вище математичних моделей електроспоживання 
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цеху (1) та (7) за зазначеними критеріями наведено в табл.2. 

 

 

 

Табл. 2. Результати оцінки якості побудованих моделей енергоспоживання 

Спосіб 

побудови моделі 

Коефіцієнт 

детермінаціі 

   

F-критерій Фішера Коефіцієнт 

багатофакторної 

кореляції R 

Регресійний 

аналіз 

0,34 Гіпотеза значимості 

стверджується 

0,58 

МГУА 0,25 Гіпотеза значимості 

стверджується 

0,5 

Наведені в таблиці результати оцінки якості порівняння отриманих моделей 

електроспоживання свідчать про те, що обидві моделі є значимими і практично однаково 

точно описують реальний процес. Але, як зазначалося раніше,  при вирішенні питання 

вибору методу побудови математичних моделей енергоспоживання виробничих об’єктів 

потрібно врахувати також фактор зручності та трудомісткості його застосування на практиці.   

Отже, наведені вище результати досліджень дозволяють стверджувати, що для побудови 

математичних моделей процесів споживання палива чи енергії, на  підставі яких у 

подальшому встановлюються відповідні «стандарти» енергоспоживання, більш доцільно 

використовувати метод групового урахування аргументів, ніж багатофакторний регресійний 

аналіз, що дозволяє одержувати не менш точні результати моделювання, але при 

мінімальних затратах значно менших витратах робочого часу. 
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Оптимальний вибір альтернативних джерел електроенергії для побудови систем 

розосередженої генерації 

Анотація – У статті розглядається багатокритеріальна оптимізація систем 

розосередженої генерації електроенергії. Висвітлені основні принципи прийняття рішень 

при наявноті багатьох критеріїв. Запропоновано алгоритм оптимального вибору 

відновлювальних джерел енергії для електропостачання деякої місцевості. 

Аннотация – В статье рассмотрена многокритериальная оптимизация систем 

распределенной генерации электроэнергии. Показаны основные принципы принятия решений 

при наличии многих критериев. Предложен алгоритм оптимального выбора возобновляемых 

источников энергии для электроснабжения некоторой местности. 

Annotation – This article is devoted to the question of multi-criteria optimization of 

distributed generation systems. The main existing approaches of decision multi-criteria tasks and 

the ways of solution are considered. The algorithm for optimal selection of renewable energy 

sources is presented in this report. 

Key words – distributed generation, renewable energy, multi-criteria decision analysis, 

decision matrix. 

Вступ 

Метою розвитку сучасної енергетики є пошук надійного та якісного, але при цьому 

дешевого та екологічно чистого, джерела енергії [1]. З освоєнням технологій «мирного 

атому» людство вважало, що знайшло таке джерело, але загроза можливих аварій на атомних 

електростанціях (АЕС) підштовхнула людство до перегляду свого рішення. Як наслідок, при 

виборі джерела енергії оптимальним рішенням за багатьма критеріями (енергетичними, 

економічними, екологічними, соціальними) усе частіше стають відновлювальні джерела 

енергії. Це зумовлено перманентним підвищенням цін на первинні енергоресурси з 

традиційних джерел енергії, нерівномірністю їх розміщення на Землі, що змушує 

транспортувати енергію або енергоносії на великі відстані з суттєвими втратами. В Україні 

альтернативна енергетика цілком може забезпечити значну частку енергоспоживання [2]. 

 Для отримання ефективного результату необхідно інтегрувати в енергетичну мережу 

розосередженої генерації комбінації енергетичних установок, які для роботи використовують 

різні нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (НВДЕ). Для електроенергетики така 

інтеграція, за умови наявності накопичувачів енергії та пристроїв силової електроніки, має 

забезпечити належну якість електроенергії, надійність, безперервність і безперебійність 

електропостачання [3]. Незалежно від величини інсоляції в місці, де встановлено 

фотоелектричну установку, або наявності вітру над місцевістю, де розташовано 

вітроенергетичний парк, або витрати води в річці, де працює гідроагрегат, споживачі завжди 

зможуть отримати необхідну кількість електроенергії відповідної якості. 

 

Принципи вибору відновлювального джерела електроенергії для заданої місцевості 

Організація розосередженої генерації з використанням НВДЕ потребує вирішення 

наступних питань [4]: 

- оцінка потенціалу відновлювальних енергоресурсів в зоні розміщення об’єктів, яким 

має бути забезпечене надійне електроживлення, і виділення пріоритетних видів 

природної енергії; 
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- розробка нормативно-методичного забезпечення та аналіз техніко-економічних 

характеристик варіантів побудови розосереджених систем електропостачання; 

- розробка критеріїв техніко-економічної експлуатації установок з НВДЕ; 

- аналіз технологічного впливу, соціальних та екологічних аспектів використання 

відновлювальних енергоресурсів та переваг локальних систем електропостачання. 

Жодне джерело відновлювальної енергії не є універсальним, придатним для 

використання в будь-якій ситуації. Для ефективного планування електропостачання на 

основі НВДЕ необхідні систематичні дослідження навколишнього середовища та вивчення 

потреб конкретної місцевості в енергії. Тому оцінку ефективності застосування НВДЕ для 

електропостачання потрібно проводити на основі порівняльного техніко-економічного 

аналізу всіх можливих варіантів електрифікації. При цьому для характеристики 

відновлювальних джерел пропонується використовувати наступні групи показників: 

1) технічні (показники К1): 

- потенціал природного ресурсу для даної місцевості, МВт·год/рік; 

- річний виробіток електроенергії, кВт·год/рік; 

- коефіцієнт корисної дії (ККД), %; 

2) економічні (показники К2): 

- приведені річні затрати на 1 кВт встановленої потужності системи 

електропостачання, грн/кВт; 

- собівартість електроенергії, грн/кВт·год; 

- термін окупності, роки; 

3) соціально-екологічні (показники К3): 

- шкідливі викиди СО2, г/кВт·год; 

- рівень комфортності при експлуатації установки; 

- площа, яку займає установка, м
2
. 

Розглянемо вибір найбільш оптимального НВДЕ для електропостачання заданої 

місцевості як багатокритеріальну задачу прийняття рішення. Під прийняттям рішення 

розуміють особливий процес людської діяльності, спрямований на вибір найкращого 

варіанта з можливих альтернатив [5].  

 В якості критеріїв оцінки альтернатив виступають показники К1, К2, К3. Критерії 

будемо розглядати як спосіб опису альтернативних варіантів рішень для знаходження 

відмінностей між ними. Критерії можуть бути залежними і незалежними. Критерії називають 

залежними, коли оцінка альтернативи по одному з них визначає (детерміновано або з 

великим ступенем вірогідності) оцінку по іншому критерію.  

 Постановка задачі. Нехай    niAAAAA in ,1,,...,, 21   – можливі типи НВДЕ 

(альтернативи), а f – функція критерія оптимізації, яка є критерієм вибору рішення. Як 

оптимальну визначимо таку альтернативу AA 
*

, яка забезпечує максимум (мінімум) 

функції f: 

)(max)
*

( af

Aa

Af



 . 

Вибір оптимального джерела електропостачання можливий як в умовах визначеності, 

тобто при наявності достовірної інформації, так і невизначеності [6]. Невизначеність – це 

об’єктивна неможливість отримання абсолютного знання про об’єктивні та суб’єктивні 

фактори функціонування системи, неоднозначність її параметрів. Кількісно невизначеність 

може виступати як ймовірність відхилення результату від очікуваного значення [7]. 

 У випадку невизначеності початкові дані про НВДЕ представляються у вигляді 

матриці (табл. 1), рядки якої – це можливі типи альтернативних джерел, а стовпчики − стани 

системи. Станом системи будемо вважати сукупність різноманітних факторів (К1, К2, К3). 

Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи відповідає результат, який визначає 
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витрати або прибуток за вибору даної альтернативи рішення та реалізації даного стану 

системи. 

 

 

Таблиця 1 – Вихідна матриця 

 S1 … Sm 

А1 a11 … a1m 

… … … … 

Аn an1 … anm 

У табл.1 введемо позначення Аі – альтернатива і-го рішення ( ni ,1 ); Sj – можливий j- 

й стан навколишнього середовища ( mj ,1 ); aij – результат. 

Для вибору оптимальної альтернативи (А
*
) в ситуації невизначеності 

використовуються різні правила та критерії (див. табл. 2) [8]. 

 

Таблиця 2 – Критерії теорії прийняття рішень 

Назва критерія Принцип оптимізації Формула розрахунку 

Критерій Вальда 
Орієнтація на песимістичний 

розвиток ситуації 
( ) max min

1,1,
F A aij

j ni m





 

Критерій Гурвіца 

Орієнтація на рівень оцінки 

оптимістичного розвитку 

ситуації 

min max
1, 1,

) 1α
ij

j n j n
R (α a ( α) a

iji  
   ; 

)(

,1

max)( iR

mi

AF






, де  1;0  

- ваговий коефіцієнт 

Критерій Севіджа 
Орієнтація на мінімізацію 

втрат або ризиків 

Побудова матриці втрат з 

елементами ijaija

mi
ijl 





,1

max ; 

ijl

njmi

AF

,1

max

,1

min)
*

(



  

 

Вибір альтернативи в умовах визначеності зводиться до розв’язання задач векторної 

оптимізації. Існує кілька методів рішення задач багатокритеріальної оптимізації [9]: 

- метод виділення головного критерія (недоліком такого методу є те, що всі 

критерії, крім одного, не враховуються при оптимізації); 

- метод лексикографічної оптимізації (полягає у ранжуванні часткових критеріїв 

на основі їх пріоритетності); 

- метод згортки векторного критерія в скалярний (основною проблемою цього 

методу є знаходження функції f, яка називається згорткою). 

Розглянемо метод згортки векторного критерія детальніше. Нехай 

   niAAAAA in ,1,,...,, 21   − можливі види НВДЕ для електропостачання, які 

характеризуються множиною критеріїв    mjKKKKK jm ,1,,...,, 21   − у нашому випадку це 

технічний, економічний та соціально-екологічний критерії, тобто  3,1, jK j . 
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Кожен критерій jK  з множини K , у свою чергу, характеризується підмножиною 

часткових критеріїв, а саме:    TtKKKKK jTjTjjj ,1,,...,, 21  , причому елементи цих 

підмножин рівнозначні. 

 Представимо початкові дані у табличному вигляді (табл. 3). 

Таблиця 3 – Вихідні матриці для різних груп критеріїв 

 К11 К12 К13 

А1 a11 a12 a13 

… … … … 

Аn an1 an2 an3 

 К21 К22 К23 

А1 a11 a12 a13 

… … … … 

Аn an1 an2 an3 

 К31 К32 К33 

А1 a11 a12 a13 

… … … … 

Аn an1 an2 an3 

  

Для розв’язку задачі виконується згортка нормалізованих елементів матриці та 

знаходиться їх максимум (мінімум) з урахуванням градієнта (E) матриці прийняття рішень 

[10]: 




















.,
,1

min

;,
,1

max

)
*

(

1

1

EEa
ni

EEa
ni

AF

i

i

     (1) 

 Щоб візуально оцінити результати оптимізації, зобразимо отримані значення 

критеріїв на рис. 1. Вибір альтернативи здійснюється згідно формули (1), згорнувши критерії 

К1, К2, К3 в один К (як середнє значення критеріїв), якщо вони рівнозначні, або, в 

протилежному випадку, із враховуванням думки про пріоритетність критеріїв для особи, яка 

приймає рішення [11]. 

 
Рис. 1 – Результати оптимізації по кожній групі критеріїв 

Для розв'язку розглянутої багатокритеріальної задачі вибору оптимального 

альтернативного джерела електроенергії для будь-якої місцевості може бути запропонований 

наступний алгоритм: 

1. Провести дослідження природних умов та потенціалу НВДЕ обраної території.  
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2. Обрати можливі варіанти джерел енергії (альтернативи) для заданого регіону. 

3. Сформулювати початкові дані для подальших розрахунків. 

4. Оцінити обрані альтернативи за критеріями (показники К1, К2, К3). 

5. Побудувати багатокритеріальну математичну модель (табл. 3) обраних об’єктів.  

6. Вибрати метод для розв’язку поставленої задачі. 

7. Пронормувати матрицю прийняття рішень, оскільки часткові критерії оптимізації 

мають різні одиниці виміру та градієнти. 

8. Знайти оптимальний вибір по кожній групі критеріїв К1, К2, К3 (технічні, 

економічні, соціально-екологічні) за формулою (1). 

9. Проаналізувати отримані результати (рис. 1). Обрати оптимальний варіант 

електропостачання, враховуючи пріоритетність технічних, економічних або 

соціально-екологічних критеріїв. 

Запропонований вище алгоритм дозволяє врахувати різноманітні фактори (технічні, 

економічні, соціально-екологічні) при проектуванні джерел електроенергії та обґрунтувати 

прийняття рішень щодо їхнього розміщення, беручи до уваги різні показники їх 

функціонування. 

Висновки 

Задача вибору оптимального НВДЕ для побудови системи розосередженої генерації є 

багатокритеріальною, для свого вирішення потребує застосування теорії прийняття рішень. 

Запропонований алгоритм вибору альтернативних джерел енергії може застосовуватись для 

будь-якої місцевості з відомими природними умовами. 

Проведений аналіз показав, що для отримання рішення багатокритеріальної задачі 

побудови системи розосередженої генерації на базі НВДЕ необхідно приділяти особливу 

увагу підбору критеріїв, за якими проводиться оцінка альтернатив побудови енергосистеми. 

Для отримання адекватної моделі потрібно пересвідчитись у достовірності вихідних 

даних; щоб надати можливість користувачу обирати НВДЕ, керуючись власними 

побажаннями, необхідно проводити візуалізацію отриманих результатів.  
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СТОХАСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТЕРМІЧНОГО ЗНОСУ ІЗОЛЯЦІЇ СИЛОВИХ 

МАСЛЯНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 

 
Наведено стохастичне оцінювання навантажувальної здатності силових масляних 

трансформаторів за критерієм термічного зносу ізоляції та порівняння її з 

навантажувальною здатністю трансформатора за критерієм допустимого їх нагрівання 

на основі термічних моделей нагрівання і моделей зносу ізоляції трансформаторів згідно 

МГОСТ14209-97. 

Приведено стохастическое оценивание нагрузочной способности силовых масляных 

трансформаторов по критерию термического износа изоляции и сравнение ее с нагрузочной 

способностью трансформатора по критерию допустимого их нагрева на основе 

термических моделей нагрева и моделей износа изоляции трансформаторов по 

МГОСТ14209-97. 

Presented stochastic evaluation of load capacity of power oil transformers on the criterion 

of thermal insulation deterioration and its comparison with a loading capacity of the transformer 

on the criterion of acceptable heating models based on thermal heating and wear patterns of 

transformers isolation according MGOST14209-97. 

1. Загальні відомості 

Відмова силових трансформаторів є однією з найбільш частих причин тривалих 

перерв в електропостачанні з серйозними наслідками для надійності електропостачальної 

системи. Тому вкрай важливо вміти прогнозувати стан обладнанням з метою виявлення його 

майбутньої відмови в стадії її формування.  

У сучасних силових трансформаторах застосовують тверду ізоляцію в поєднанні з 

електроізоляційним маслом. В якості основної твердої ізоляції масляних трансформаторів в 

даний час застосовують волокнисті матеріали з целюлози. До них відносяться 

електроізоляційні картони і папір. Однак, така система зазнає значної деградації через 

теплові, електричні та механічні впливи. Ці впливи, як по одинці так і в сукупності, 

впливають на швидкий знос ізоляційних матеріалів. Тепловий вплив, як правило, 

розглядається як найбільш важливий фактор, що впливає на термін служби трансформаторів. 

Серед всіх параметрів, що використовуються як показники старіння ізоляції, температура 

найбільш нагрітої точки обмотки (ННТ) надає найбільше інформації щодо цього процесу. 

Математичні моделі для оцінки можливих наслідків різних режимів навантаження, 

циклічних або систематичних, за різних температур охолоджувальної середовища наведено у 

МГОСТ14209-97 [1]. Ці моделі включають методики розрахунку допустимої температури в 

трансформаторі, зокрема, температури ННТ. Ця температура, у свою чергу, 

використовується для визначення відносної швидкості термічного зносу ізоляції. Найбільш 

точними моделями  вибору трансформаторів є  стохастичні моделі, які  базуються на 

моделюванні випадкових фізичних процесів в трансформаторі з використанням ймовірнісної 

вихідної інформації. Тому виникає необхідність в проведенні досліджень методики вибору 

трансформаторів за критерієм зносу ізоляції з використанням цих моделей.  

2. Постановка задачі досліджень 

Задачі досліджень: порівняння результатів вибору силових масляних 

трансформаторів з використанням різних критеріїв, а саме – температури масла і найбільш 

нагрітої точки (ННТ) обмотки трансформатора і зносу його ізоляції. Оцінка 
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навантажувальної спроможності силових трансформаторів за різними значеннями 

імовірності перевищення допустимої швидкості зносу ізоляції та терміну служби. 

Мета досліджень: дослідити  відмінності одержаних результатів і можливість 

узагальнення та уточнення результатів досліджень. Скласти рекомендації з використання 

різних критеріїв вибору силових масляних трансформаторів. Отримати криві 

навантажувальної здатності трансформаторів для різних критеріїв їх вибору.  

3. Розв’язання задачі досліджень 

3.1 Термічні моделі зносу ізоляції трансформаторів 

Оцінку термічного старіння ізоляції проводять за зміною  її фізичних властивостей у 

часі, наприклад міцності до напруги, механічної міцності, опору ізоляції (потрібно відмітити, 

що у порівнянні із зносом, викликаним перевищенням температури, механічний знос майже 

не впливає на властивості ізоляції) [2]. 

Зміна фізичних властивостей ізоляції обумовлена хімічною реакцією – термічним 

окисленням ізоляції згідно рівняння 

 
(Зн)

( )Зн
d

W t
dt

  , (1) 

де )(tW  – характеристика швидкості реакції, для якої Ареніусом встановлена залежність 

 м( ) exp
( )

E
W t W

RT t

 
  

 
, (2) 

де 
мW  
– максимальне значення характеристики )(tW ; 

E – енергія активації; 

R – газова стала; 

T – функція температури в K .  

Ввівши позначення 

 REB / , (3) 

отримаємо 

 

0

Зн( )

м

Зн 0

(Зн)
exp

( )

t t
d B

W dt
dt T t



 
  

 
  , (4) 

де 
0Зн , Зн( )t  – характеристики відповідно початкового (за 0t ) і поточного стану ізоляції.  

Якщо constT   і дорівнює усталеній температурі провідника і, відповідно, ізоляції, 

constI   та температура навколишнього середовища н.с const  , то рівняння (4) 

перетворюється до виду 

   мЗн( ) Знexp exp / .t W t B T     (5) 

Термін служби (довговічності) ізоляції  – це такий час служби ct , за який її 

властивості знижуються від 
0Зн  до критичного значення Знc

, за яким експлуатація ізоляції 

стає небезпечною. 

З рівняння (5) за 
ct t  і 

cЗн( ) Знt   отримуємо  вираз для  
ct  

  TBAtc /exp , (6) 

де 0

м c

Зн1
ln

Зн
A

W

 
  

 

. 

Якщо прийняти 
н н.с. н.с.б б, , ( )I I t       , то строк служби 

ct буде рівним базисному 

(номінальному) 
c.бt . Наприклад, для трансформатора за 

н н.с., 20 C, ( ) 90 CI I t        строк 

служби 
c.б 25t  років. 

Окрім цієї моделі  в інженерній практиці широко використовують модель, визначену 
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Монтзінгером 

  c expt a b   , (7) 

де    0/

0exp ln /
B T

a A B T Ae   ; 

0/TBb  . 

Однак ця модель дає прийнятне співпадіння з моделлю (6) тільки  у вузькій області 

температур 90 110 C    . Якщо максимально допустимі  температури лежать в межах  

140 160 C  , модель (7) дає великі завищення значень 
ct . 

Перехід від моделі (6) до моделі (7) можливий, якщо в моделі (7) прийняти замість b  

величину pb  згідно виразу 

   2

p 0 0 0 0/ ( ) / ( ) .b B T T b B T T         (8) 

Можна отримати величину відхилення температури, за якої величина зносу зміниться 

в 2 рази: 

 

2

0ln 2( )
.

T

B


    (9) 

Згідно рекомендацій МЕК 6 C   . 

В інженерних розрахунках зручно використовувати зміну відносного зносу ізоляції 

згідно виразу 

 
0 0

0 c c

Зн Зн( ) 1 Зн( ) / Зн
зн( )

Зн Зн 1 Зн( ) / Зн

t t
t

t

 
 

 
, (10) 

де  Зн( )t  – функція зносу ізоляції за змінними )(tI  та 
н.с.( )t : 

 0 м

00

Зн( ) Зн exp exp .

t
B

t W dt
T

  
        

  (11) 

Якщо
 с.бt t  виконується співвідношення 1)( tзн . 

Отримаємо: 

якщо const   – 

м

0 0

1
зн( ) 1 exp exp

1 Зн( ) / Зн

B
t W t

t T

   
             

; (12) 

якщо )(t  
– 

м

0 00

1
зн( ) 1 exp  exp .

1 Зн( ) / Зн

t
B

t W dt
t T

  
     

   
  (13) 

Обчислення інтеграла в (13) досить важко здійснити навіть у разі періодично змінного 

графіку електричних навантажень (ЕН), тому базисний час 
б 0(3 4)T     доцільно розбити на 

n  малих проміжків 
it , в межах яких приймають температуру сталою і рівною більшій 

температурі на початку або в кінці інтервалу 
it . 

 Прийнявши, що через 
бT  закон зміни струму повторюється,  модель перетворюємо 

до виду 

 

б м

10 0

1
зн( ) зн( ) 1 exp  exp

1 Зн( ) / Зн

n

i

i

B
t zT W z t

t T

  
       

   
 ,  (14) 

де z  – кількість інтервалів 
бT . 

Приймаючи 
бзн( ) 1zT   за  

с.бt t , отримуємо: 
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 (15) 

Моделі можна умовно вважати адекватними моделями термічного старіння ізоляції.  

Спрощену модель термічного зносу за час  it на основі виразу (14) можна подати у 

вигляді 

  . .( ) /

б 0

1
зн( ) 2

i

h і h r

t

t

it dt
T



  
   ; (16) 

звідки: 

 
 . .( ) /

б

зн( ) 2 ,h і h rti
i

t
t

T

  
   (17) 

де  
. ( )h i t  – температура найбільш нагрітої точки обмотки для i-го моменту часу; 

 
.h r  – граничне значення температури найбільш нагрітої точки обмотки. 

Саме модель (17) рекомендована МГОСТ14209-97  для використання в інженерній 

практиці. Її використовують в припущенні незмінних значень 
іh.

  на інтервалах 
it .  

Відносний знос ізоляції за 
бT  підраховують за виразом 

 б

1

зн( ) зн( ).
n

i

i

T t


   (18) 

3.2 Імітація реалізацій відносного зносу та терміну служби ізоляції 

трансформатора 

Одержання ансамблю реалізацій температур масла )(θо t і ННТ обмотки )(θ th
 

трансформатора здійснюють в наступній послідовності: 

1. Імітують ансамбль реалізацій І
ν

(t) навантажувального струму І(t) на інтервалі часу 

бT  згідно [2]. При цьому може бути використана як більш складна, так і спрощена імітація 

струму, який підкоряється нормальному закону розподілу. 

2. Для кожної реалізації навантажувального струму обчислюють: 

2.1 Реалізації )(θо.ν t  і )(θ ν. th
 з  використанням більш адекватної або спрощеної термічної 

моделі трансформатора [3]. 

2.2. Реалізації  зн( )t  за формулою (14).  

2.3. 
ct  за формулою (15). 

2.3. В залежності від цілей досліджень проводиться статистична обробка ансамблів 

реалізацій кожної з характеристик з одержанням їхніх статистичних характеристик, 

насамперед, детермінованих функцій квантилів )(θ
θо..α t , )(θ

θα.
th , Зн ( )t , .ct    за відповідними 

ймовірностями перевищення 
θα та  . 

Навпаки, задаючись певними величинами цих квантилів, у процесі імітаційного 

моделювання (ІМ) можна підібрати такі пари параметрів розподілу навантажувального 

струму – середнього значення I  та коефіцієнта варіації  Iv , що забезпечують ці квантилі. 

На рис.1 наведено алгоритми знаходження допустимих значень параметрів   IIv ,  для 

трансформаторів за умов . .нc ct t  .  

В дослідженнях прийняті наступні спрощення і допущення: 

1. Електричний струм І(t) розглядався як випадковий стаціонарний процес з 

еквівалентними параметрами розподілу I ,  Iv  і нормованою АФ  ρ . 

2. Застосовувалася спрощена імітація реалізацій навантажувального струму з 
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дискретністю 
itδ = 5 хв і значеннями  нормованої автокореляційної функції   5,0τρ  , якщо 

0  і   ,0,1τρ   якщо   = 0 згідно [2].  

3. Температура охолодження трансформатора 
aθ  приймалась постійною в часі і 

рівною 20 
о
С. 

4. Навантаження, що передувало аварійному режимові, приймалося тривало 

незмінним і рівним його ефективному значенню 

   IvII 2

e 1  (15) 

5. Кількість реалізацій N прийнята рівною 100. 

 

 

Рис.1. Алгоритм визначення допустимих значень   IIv ,  для трансформаторів за 

умови c. c.нt t   

 

Вхідними даними для моделювання є: 

Імітація N реалізацій струму 

Розрахунок N реалізацій .θh i  

ih .ν.θ ih .ν.θ ih .ν.  
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III   

Ні 

Вивід 

  IIv ,  

III  2  

Так 

Ні 

Введення 

даних 

  0;0 IIIv   
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   IvIv max  

Початок 
 

Кінець 

 

Так 

і = 0 

i n  

Так 

Обчислення функцій розподілу 

c[ ]tG  та квантилю 
c.t 

  

Так 

c. c.нt t   

Ні 

1i i   

Ні 

Розрахунок N реалізацій знi
 

Розрахунок N реалізацій 
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- кількість реалізацій N; 

- кількість n дискретних  моментів часу, на які розбивається 
бT ; 

- час дискретизації 
itδ ; 

- ймовірність 
θα  перевищення температурою масла і ННТ обмотки своїх 

допустимих максимальних значень 
θα = 0,05 згідно [2]; 

- точність  ; 

- тип охолодження трансформатора; 

- параметри трансформаторів згідно МГОСТ14209-97. 

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. Параметри ж розподілу стаціонарного випадкового 

процесу I ,  Iv  можуть бути визначені експериментальним або розрахунковим шляхом [2].  

На рис. 2 наведено криві   Ivf
I

I


ном

 для розподільних трансформаторів з типом 

охолодження ONAN, які отримано для різних критеріїв вибору. Крива 1 відповідає вибору за 

умовою c. c.нt t  , якщо 0,05  ; криву 2 побудовано з використанням умов  
.maxo. o.допθ θ

    

та 
.max. .доп

θ θ
h h

  за значенням імовірності 
θα  
= 0,05. Криві 3 та 4 побудовано відповідно за 

такими ж критеріями, але за значеннями ймовірностей  
θα  
= 0 та 0.   

 
Рис.2. Криві навантажувальної здатності для розподільних трансформаторів з 

охолодженням ONAN 

Найбільші допустимі параметри розподілу навантажувального струму I ,  Iv  

(найбільшу навантажувальну здатність трансформаторів) дає застосування критерію вибору 

за допустимим терміном служби (крива 1) за значенням імовірності перевищення 

допустимого значення 0,05  . Однак відмінності між цією кривою та кривою, отриманою 

за критерієм допустимих температур масла та ННТ, у всьому діапазоні зміни коефіцієнта 

варіації не перевищують 3 %. З рисунка також видно, що використання імовірності 
θα = 0 та 

0   призводить до зменшення навантажувальної здатності трансформатора на 20–25 % у 

разі значних величинах коефіцієнту варіації. Також необхідно відмітити, що в обох випадках 
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криві, отримані за критерієм нагрівання масла та обмотки, лежать нижче отриманих за 

критерієм терміну служби, тобто у разі вибору трансформатора за першим критерієм 

одночасно задовольняються умови другого критерію.  

Така ж закономірність була одержана і для трансформаторів з іншими видами 

охолодження. 

Також в роботі проведено дослідження навантажувальної здатності трансформатора в 

залежності від його бажаного терміну служби. На рис. 3 наведено криві  c

ном

I
f t

I
 , отримані 

за умов 
 

= 0,05, oθ  < 
o. допθ r

 і θ
h

< 
. .доп

θ
h r

(де h.r.доп - максимально допустима 

температура найбільш нагрітої точки, 
о
С; о.r.доп - максимально допустима температура 

масла у верхніх шарах, 
 о
С) для значень коефіцієнта варіації 0,1. 

 
Рис.3. Криві навантажувальної здатності для всіх типів трансформаторів в залежності 

від бажаного терміну служби за   0,1v I   

Висновки 

1.  Вибір силових масляних трансформаторів за критеріями нагрівання, виконаний з 

використанням термічних моделей, що наведені в МГОСТ 14209-97, з достатньою точністю 

забезпечує одночасне виконання критерію вибору за термічним зносом ізоляції.  

2. Криві допустимих параметрів навантажувального струму трансформаторів (рис. 2) 

рекомендуються до використання в інженерній практиці для вибору параметрів розподільних 

трансформаторів та параметрів їх режимів  за умовами допустимих нагрівання та термічного 

старіння ізоляції, а  криві (рис. 3) – і для вибору параметрів трансформаторів та параметрів їх 

режимів  за бажаним часом експлуатації, відмінним від номінального. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПЕРЕМЕННОЙ 

СТРУКТУРОЙ В КАНАЛЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Яхновська В.М., Біла Л.В. студенти, керівник Чермалих  В.М. д.т.н., професор,  

кафедра автоматизації та управління електротехнічними комплексами  

ІЕЕ НТУУ «КПІ», м. Київ 

 

Характерным для большинства современных электромеханических систем (ЭМС) 

является работа с переменной нагрузкой, непостоянство параметров и появление 

колебательных динамических усилий в элементах трансмиссии. Для обеспечения требуемой 

точности реализации заданного режима с высокой точностью (особенно в позиционных 

электроприводах) требуется создание систем управления, реализующих желаемые 

диаграммы скорости вне зависимости от действующих параметрических и координатных 

возмущений. Для решения данной задачи наиболее эффективно использовать формирование 

управляющего воздействия с переменной структурой. 

Рассмотрим построение и моделирование системы управления позиционным 

электроприводом механизма с упругой механической связью, которая обеспечит режимы 

работы электропривода, оптимальные по быстродействию и динамическим нагрузкам. 

На рис. 1 представлена структурная схема системы управления электроприводом 

любого типа с замкнутыми контурами скорости и положения и нелинейным каналом 

управления. 

 

р

1
ЭП РМ гSmS

1pt
e


УПР

--

aS

S

mV
1a БЗ

НЭ2НЭ1
V

 

Рисунок 1 - Структурная схема системы управления позиционным электроприводом 

На рисунке обозначено: 

mS  - заданное значение положения рабочего органа механизма; 

S  -  текущее значение положения рабочего органа механизма;  

НЭ1  - нелинейный элемент, ограничивающий заданное максимальное значение 

скорости mV ; 

 НЭ2 – нелинейный элемент, ограничивающий заданное максимальное значение 

ускорения 1a ;  

БЗ – блок запаздывания на время 1t ;  

ЭП – передаточная функция замкнутой по скорости системы электропривода;  

РМ – рабочий механизм с одной упругой связью;  

УПР – устройство переключения режима работы системы. 

Устройство переключения режима работы системы вместе с блоком запаздывания 

формирует двухступенчатое изменение движущегося момента (т.е. ускорения). 

Заданными величинами являются: 
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 максимальная ограничиваемая скорость omV . ; 

 ограничиваемое ускорение ma ; 

 ускорение первой ступени, равное половине максимального значения ускорения 

2/1 maa  ; 

 время действия первой ступени ускорения 1t ; 

 скорость в момент перехода ускорения с первой на вторую ступень аV . 

 Зона нечувствительности НЭ2 равна времени перехода скорости с первой степени 

на вторую. 

Время действия первой ступени ускорения 1t  выбирается равным половине периода 

собственных колебаний упругой системы , что, в свою очередь, обеспечивает снижение до 

минимума механических колебаний. 

Ограничиваемая скорость omm VV .  определяется в зависимости от значения 

заданного положения механизма mS . 

Определение скорости mV  зависит от граничного положения, которое равно maгm aVS /8 2
. 

: 













.при)5,0(

 ; при)(

.
2/1

.
2

гmmmm

гmmamma
m

SSSa

SSVSaV
V                                 /1/ 

Рассмотрим структурную схему алгоритма функционирования канала управления с 

выходным сигналом аS  (рис. 2). 
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Рассмотрим  колебания перемещения рабочего органа относительно углового 

перемещения вала двигателя. В этом случае упругий момент уМ определится по отношению 

к движущему моменту из выражения в операторной форме 
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где 2/ JCyy   - частота свободных колебаний рабочего органа механизма;  - 

коэффициент затухания колебаний; 

yC  - коэффициент упругости  упругой связи; 

2J  - момент инерции рабочего органа механизма. 

Время запаздывания  1t   определяется по формуле: 

yt 1 . 

Согласно рис.1 и рис. 2  Simulink – модель системы управления будет иметь следующий 

вид (рис. 3): 

 
Рисунок 3 - Simulink – модель системы управления 

При моделировании были приняты следующие значения основных параметров: mS =100; 

mV =10; аV =2; 1t =2 с; уС =56; y =1,57. 

Полученные  графики изменения скорости V , ускорения 1a  (или динамического момента) 

и упругого момента уМ  представлены на рис. 4. 
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Рисунок 4 - Графики изменения скорости V , ускорения 1a  (или динамического момента) и 

упругого момента уМ  

1- график изменения скорости в оптимальном режиме; 
2- график изменения ускорения в оптимальном режиме; 
3- график изменения ошибки регулирования в оптимальном режиме; 

4- график изменения упругого момента в оптимальном режиме; 
5- график изменения упругого момента в неоптимальном режиме. 

Таким образом, использование переменной структуры в канале управления 

обеспечивает заданный режим позиционирования электропривода и  отсутствие  упругих 

колебательных процессов в рабочем механизме. 

Рассмотрим практическое применение решения данной проблемы на примере 

шахтной подъемной установки. 

 Структурная схема шахтной подъемной установки приведена на рис.5.  

 
Рисунок 5 – Структурная схема шахтного подъема  

На рисунке приняты следующие обозначения: 
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  - парциальные частоты ветвей канатов. 

Согласно схеме рис. 5  Simulink – модель шахтной подъемной установки будет иметь 
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вид (рис.6): 

 
Рисунок 6 - SIMULINK-модель шахтного подъема 

На рис. 7 приведена структурная схема шахтной подъемной установки с переменной 

структурой в канале управления (т.е. при подаче ступенчатого воздействия на вход системы). 
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Рисунок 7 - SIMULINK-модель шахтного подъема при ступенчатом  

входном воздействии 

 

Сравним графики изменения динамических составляющих  усилий, обусловленных 

упругими деформациями канатов для обоих случаев (рис. 8). 
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Рисунок 8  - Графики динамических составляющих  усилий, обусловленных упругими 

деформациями канатов. 

Как видно из графика, применение переменной структуры в канале управления 

позволило исключить низкочастотные колебания системы. 
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У статті розглянуто автоматизований технологічний комплекс управління 

стрічковими конвеєрами, який підвищує якість виробничого і технологічного процесу. 

Представлені результати експлуатації й економічні показники використання сучасних 

стрічкових конвеєрів, які працюють з використанням частотно – регульованого 

електроприводу. Такий варіант рекомендовано на прикладі результатів вимірів, зроблених у 

польських і німецьких шахтах. 

 

В статье рассмотрен автоматизированный технологический комплекс управления 

ленточными конвейерами, который повышает качество производственного и 

технологического процесса. Представлены результаты эксплуатации и экономические 

показатели использования современных ленточных конвейеров, которые работают с 

использованием частотно – регулируемого электропривода.  Такой вариант рекомендуется 

на примере результатов измерений, сделанных в польских и немецких шахтах. 

 

In the article the automated technological complex of management is considered band 

conveyers, that promotes quality of productive and technological process. The results of 

exploitation and economic indicators of the use of modern band conveyers that work with the use 

frequency - managed electromechanic are presented. Such variant is recommended on the example 

of results of measuring done in the Polish and German mines. 

 

Вступ. Стрічкові конвеєри є найпоширенішим засобом безперервного транспортування 

різних насипних і штучних вантажів у промисловості, будівництві, сільському господарстві 

й інших галузях народного господарства.  

Основою конвеєра є нескінченна вертикальнозамкнена гнучка стрічка. Залежно від 

типу вальцеопори стрічка може мати плоску або жолобчасту форму. Верхня робоча й нижня 

холоста вітки стрічки підтримуються вальцеопорами. Поступальний рух стрічці конвеєра 

повідомляє приводний барабан, що приводиться в обертання електродвигуном через 

редуктор. Постійний натяг стрічки забезпечується натяжним пристроєм. Вантаж надходить 

на стрічку через завантажувальний пристрій, а розвантажується через вирву приводного 

барабана або в будь-якому пункті уздовж конвеєра, за допомогою спеціальних 

розвантажувальних пристроїв.[1] 

Система АСКК - ДЕП. Система АСКК – ДЕП призначена для автоматизованого 

керування розгалуженими й нерозгалуженими конвеєрними лініями, а також одиночними 

конвеєрами, що входять і не входять до складу конвеєрної лінії, у підземних виробках шахт і 

рудників, а також у поточно-транспортних системах поверхневого комплексу (на 

збагачувальних фабриках, у допоміжних цехах та ін.). [2] 
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Рисунок 1. Схема конвеєрної лінії  АСКК – ДЕП 

Основні функціональні характеристики: 

 Запуск конвеєрних ліній, їхніх частин, а також дозапуск без зупинки працюючих 

конвеєрів у послідовності, що виключає завал місць перевантажень, контроль швидкості 

стрічки й пробуксовки;  

 Оперативна зупинка конвеєрної лінії, частини лінії, окремого конвеєра (з 

автоматичним відключенням всіх конвеєрів надаючих вантаж на зупинений) згідно 

командам з АРМ диспетчера або за командами із блоку керування конвеєром (із 

забезпеченням необхідної послідовності включення й відключення механізмів конвеєра);  

 Керування звуковою сигналізацією конвеєра, конвеєрної лінії (попереджувальна, 

аварійна, виклична, ін.);  

 Місцеве автоматизоване керування конвеєром, здійснюване із блоку керування 

конвеєром;  

 Забезпечення різних видів захистів (аварійна і екстрена зупинка): екстрена зупинка з 
будь – якого місця конвеєра, при сході стрічки, при зниженні швидкості й пробуксовці, при 

спрацьовуванні датчика заштибовки, при зніманні огородження, при спрацьовуванні датчика 

температури приводного барабана, ін.;  

 Зупинка за взаємним блокуванням конвеєрної лінії, частини лінії або окремого 
конвеєра;  

 Відключення фідерного автоматичного вимикача при залипанні блок-контактів 

електродвигунів або при залипанні блок – контактів гальм;  

 Відображення інформації на БКК і на АРМ диспетчера:  

 оперативна індикація про режим роботи, швидкість стрічки й ін.;  

 аварійна індикація всіх видів захисних відключень і блокувань;  

 перші причини останньої зупинки конвеєрної лінії, частини лінії, окремого конвеєра;  

 оперативне відображення на АРМ диспетчера станів керованих об'єктів.  

 Визначення адреси при спрацьовуванні датчиків у шлейфах КТВ і КСС;  

 Архівація технологічних параметрів, протоколювання дій диспетчера;  
Додатково, система дозволяє: 

 працювати в шахтах і рудниках, у тому числі небезпечних за воднем;  

 керувати супровідним обладнанням і контролювати його стан (датчики пожежної 

сигналізації, контролю загазованості, провітрювання й ін.);  

 передавати на верхній рівень у транзитному режимі інформацію від інших систем.  

Склад системи АСКК – ДЕП у цілому: 

 Обладнання для розміщення в диспетчерському пункті: 
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а). Центральний пост керування (ЦПК); 

 Спеціалізоване програмне забезпечення (СПЗ): 
a). СПЗ контролера Деконт – 182, установленого в БКК або БКК – ЕХ – 

 « АЛГ – БКК»; 

б). СПЗ для ПЕВМ, установленої в ЦПК – «АРМ – ЦПК» 

 Обладнання, розташоване в безпосередній близькості від конвеєра: 

a). на поверхні – Блок керування конвеєром (БКК); 

б). у руднику (у вибухонебезпечній зоні) – Блок керування конвеєром 

 ( Бкк – Ех). 

Склад ЦПК: 

 Автоматизоване робоче місце диспетчера ( АРМ – Д). АРМ – Д являє собою 

персональний комп'ютер зі спеціалізованним програмним забезпеченням «АРМ диспетчера 

АСКК». Програма «АРМ диспетчера АСКК» реалізована на платформі Windows – 2000 і 

забезпечує сучасний графічний інтерфейс настроювання, супроводу й експлуатації системи. 

 Блок сполучення (БС). БС забезпечує об'єднання всіх окремих сегментів 

технологічних мереж, що приходять у ЦПК від вилучених об'єктів (конвеєрів і конвеєрних 

ліній), у єдину технологічну мережу з підключенням у цю мережу АРМ – Д. 

БКК є проектно – компонуючим виробом, тобто кількість оброблюваних сигналів може 

вибиратися користувачем, виходячи з конкретних технічних характеристик кожного 

конвеєра. Компонування БКК під необхідний набір сигналів виробляється шляхом вибору 

кількості відповідних модулів вводу-виводу. Залежно від місця розташування конвеєра 

вибирається відповідне виконання БКК. Для рудника - блок керування конвеєром у 

виконанні ( Бкк – Ех), для поточно-транспортних систем поверхневого комплексу - блок 

керування конвеєром у загальнопромисловому виконанні (БКК). Невід'ємною частиною 

кожного БКК є спеціалізоване програмне забезпечення, у якому реалізований необхідний 

набір функцій, що дозволяє управляти різними типами конвеєрів.  

БКК виконаний на основі програмно-технічного комплексу (ПТК) 

загальнопромислового виконання – ДЕКОНТ. Бук-ех виконаний на основі ПТК Деконт – Ех і 

є вибухобезпечним електрообладнанням. Приклад зовнішнього вигляду Бкк – Ех 

представлений на рисунках 2 і 3.  

 

 
Рисунок 2. Зовнішній вид БКК – Ex  Рисунок 3. БКК – Ex з відчиненою 

(приклад)                                                                дверцею 

 

На рисунках 4, 5, 6 зображено типові приклади побудови автоматизованих систем 

керування конвеєрами. [3] 
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Рисунок 4. Автоматизована система керування розгалуженою конвеєрною лінією 
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Рисунок 5. Автоматизована система керування нерозгалуженою конвеєрною лінією 
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Рисунок 6. Автоматизована система керування паралельною конвеєрною лінією 

 

Стрічкові конвеєри з регульованою швидкістю. Динамічний розвиток частотних 

перетворювачів і їхнє використання в роботі приводних двигунів стрічкових конвеєрів 

підтвердили їхню повну придатність до регулювання швидкості стрічкового конвеєра. 

Переваги даного типу живлення особливо очевидні на головних транспортних шляхах 

шахти, коли від лав відбивається порода великої концентрації й змінної концентрації. 

Можливість регулювання швидкості стрічки (конвеєра) залежно від ваги, що перебуває на 

ній, дозволяє значно заощаджувати енергію, понизити зношування механічних частин 

конвеєра й, таким чином, збільшити термін їхньої дії й знизити експлуатаційні й інвестиційні 

витрати. [4] 

Результати експлуатаційних досліджень, проведені в шахтах WESTFALEN 

(Німеччина) і KWK ANNA (Польща).Результати експлуатаційних досліджень, проведені в 

шахті WESTFALEN у Німеччині підтвердили те, що в натуральних умовах експлуатації 

швидкість стрічки конвеєра із чотирма приводними двигунами потужністю 80кВт кожний, з 

живленням від частотних перетворювачів була значно нижче швидкості, позначеної Vn. Зі 

швидкістю у відрізку до 1 м/сек (до 0,25 Vn) конвеєр працював 47,6% усього часу роботи, зі 

швидкістю 1-2,5м/сек (0, 25-0,65 Vn) – 42,3% усього часу роботи, а зі швидкістю 2, 5-3,8 

м/сек (0, 65-1 Vn).- 10,1% усього часу роботи. 
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Рисунок 7. Графік швидкості стрічкового конвеєра протягом доби в шахті WESTFALEN 

На підприємстві KWK ANNA в умовах живлення стрічкового конвеєра GWAREK 1400 

на рівні 1000м із двома приводними двигунами потужністю 132кВт кожний, живлення із 

частотного перетворювача РРС-2 отримані наступні результати: 

- У період швидкості до 0,4 Vn конвеєр працював 53,3% усього часу роботи, 

- У період швидкості 0, 4-0,6 Vn - 38,3% усього часу роботи, 

- У період швидкості 0, 6-0,8 Vn - 7,1% усього часу роботи, 

- У період швидкості 0, 8-1 Vn - 1,3% усього часу роботи. 

 

Рисунок 8. Графік швидкості стрічкового конвеєра протягом доби на шахті KWK ANNA 

 

Економічний ефект, отримуваний при використанні частотних перетворювачів у 

приводах стрічкових конвеєрів. Через три роки експлуатації стрічки були проведені виміри 

її товщини. З'ясувалося, що товщина верхньої обкладки становить 3мм і нижньої - 2мм. При 

цьому слід зазначити, що товщина даних обкладок по каталогу й даній погрішності 

становить відповідно 3 (+1; -0,5)мм і 2 (1;-0,5). У даний момент на стрічці немає розривів, 

розламів, внаслідок чого потрібно було б міняти стрічку. Через зменшення кількості обертів 

стрічки в 2 рази випадки перелому стрічки на приводних і зворотних барабанах зменшилися 

також в 2 рази, тому можна припустити, що стрічка буде працювати ще кілька років. 

Виробник дає термін гарантії на безаварійну роботу стрічки протягом 36 місяців. Навіть якщо 

припустити 50% збільшення терміну використання стрічки конвеєра, то можна одержати 

економічний ефект у розмірі близько 479.000 злотих. 

 

Технічний ефект при використанні частотних перетворювачів у приводах 

стрічкових конвеєрів. При використанні частотного перетворювача в приводі 

стрічкового конвеєра досягається наступний технічний ефект: 

- висока працездатність конвеєра із частотним перетворювачем (97,5%), 

- вирівнювання моментів приводних двигунів конвеєра з живленням від частотних 

перетворювачів, 

- менше роздроблення породи на місцях пересипання, 

- простота автоматизації й робота без залучення персоналу, 

- мінімізація динамічних завантажень у всій приводній будові машини, а також під час 

початку руху й самого руху, 

- зменшення кількості виділюваного приводом тепла, 
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- спрощення систем керування, 

- повна інформація про проходження технологічного процесу й роботи всіх машин 

окремо при використанні режиму трансмісії даних, 

- простота локалізації місця й причин аварії приводу, 

- гарне забезпечення електричних двигунів приводів від можливих перевантажень і 

ушкоджень, 

- повернення енергії гальмування в мережу під час зупинки конвеєра або у випадку 

конвеєра, що транспортує породу після зупинки, при збереженні високого показника 

потужності й дії, 

- зменшення зношування обкладинок гальм конвеєра, особливо при транспортуванні 

породи після зупинки, 

- ріст продуктивності конвеєра на 20% (без інвестицій) завдяки можливості живлення 

двигунів конвеєра напругою із частотою до 60Гц із частотного перетворювача. Це 

особливо істотно при досягненні стінними системами високої хвилинної 

продуктивності, тому що дозволяє брати породу зі стін без необхідності заміни 

конвеєра. 

 

Критерії вибору частотного перетворювача. Факти й докази, зібрані під час 

останнього періоду використання частотних перетворювачів у приводі стрічкових конвеєрів, 

підтверджують думка про те, що при виборі перетворювача для приводних двигунів 

стрічкового конвеєра до уваги повинні прийматися наступні аспекти: 

- одинична й сумарна потужність приводних двигунів конвеєра й напруга живлення. У 

випадку приводних двигунів з одиничною потужністю вище 250кВт рекомендується 

використання перетворювачів струму, що забезпечують живлення двигунів напругою 

1000В. Перетворювачі напруги в шахтному варіанті виготовляються на напругу в 

500В. При напрузі живлення 500В будуть проблеми з підводкою енергії до двигуна 

потужністю вище 250кВт, не вистачає польських трансформаторних станцій 

необхідної потужності, утворяться сильні перепади напруги й втрати потужності в 

проводах, що живлять двигуни. 

- Спосіб транспортування породи: вверх або вниз. У випадку транспортування породи 

вниз рекомендується використання перетворювачів струму, що забезпечують 

постійну роботу з електричним гальмуванням з поверненням енергії гальмування в 

живильну мережу у всьому періоді швидкості стрічковогоконвеєра.   Наявні   на   

даний   момент   перетворювачі   напруги   в шахтному варіанті такої можливості не 

мають. 

- Класифікація приміщень, у яких працює перетворювач із погляду ступеня ймовірності 

вибуху метану. У приміщеннях класу небезпеки вибуху метану «а» (max. 0,5% CH4) 

можна використовувати перетворювачі в корпусі типу IP54. У приміщеннях класу 

небезпеки «b» (max.1,0% CH4) або «c» (max.1,5% CH4) можна використовувати 

перетворювачі у вибухобезпечних корпусах. 

- Період повернення інвестиційних вкладень, пов'язаних з використанням обраного 

частотного перетворювача для живлення приводних двигунів стрічкового конвеєра. 

 

 Період повернення інвестиційних засобів. Для визначення періоду повернення 

вкладених інвестицій у зв'язку з використанням частотного перетворювача для живлення 

приводних двигунів стрічкового конвеєра прийняті за основу економічні показники, 

отримані в ході досліджень на підприємстві KWK ANNA, пов'язані з економією енергії, 

зменшенням зношування обертальних елементів, стрічки конвеєра й відсутністю 
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необхідності використання класичної апаратури включення (шахтні контактні вимикачі або 

компактні станції). Нижче в таблиці 1 представлені періоди повернення інвестиційних 

засобів для трьох конвеєрів різної довжини при заданій продуктивності 10.000 т/добу.  

 

 

Таблиця 1. Період повернення інвестиційних засобів, витрачених на придбання 

перетворювачів для стрічкового конвеєра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок. Отже стрічкові конвеєри є найпоширенішим засобом безперервного 

транспортування різних насипних і штучних вантажів у промисловості, будівництві, 

сільському господарстві й інших областях народного господарства. Вони значною мірою 

впливають на технологічний процес виробництва та продуктивності праці. 

За допомогою сучасної автоматизованої системи керування конвеєрним транспортом 

АСКК – ДЕП ми можемо підвищити якість виробничого і технологічного процесу.  

У результаті проведених на підприємстві KWK ANNA досліджень експлуатації й 

споживання електричної енергії, зношування стрічки й обертальних елементів у конвеєрі із 

установленим частотним перетворювачем було встановлено, що ступінь їхнього зношування 

значно менше, ніж у звичайному випадку. Це, у свою чергу, означає значне зменшення 

експлуатаційних витрат конвеєра. На основі результатів досліджень була складена таблиця 2, 

повернення інвестиційних засобів, витрачених на придбання перетворювачів для стрічкових 

конвеєрів. Головний пристрій експлуатується в шахтах протягом 10-20 років, тому ставиться 

завдання використання сучасних пристроїв живлення двигунів стрічкових конвеєрів з 

 Час повернення вкладених засобів 

 

Сумарна 

потужність 

приводних 

двигунів 

конвеєра 

Перетворювач 

частоти ІР54, 

1000В 

Перетворювач 

струму 

вогнетривкий, 

1000В 

Перетворювач 

напруги 

ІР54 500В 

Довжина 

конвеєра 

 кВт місяць місяць місяць м 

1 250 26 30 9 1000 

2 500 31 40 18  

3 750 57 65 28  

4 1000 61 79 35  

5 500 21,3 27,3 12 1500 

6 750 39,5 30 18,2  

7 1000 42,5 55 24,3  

8 1200 61 75 30,3  

9 750 31,2 23,4 14,4 2000 

10 1000 33,7 43,3 19,2  

11 1200 48 59,5 24  

12 1500 50 64,9 28,9  



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

208 

врахуванням економічних і технологічних переваг. Таблиця 2 дозволяє визначити все 

потрібне з погляду інвестицій і пристрою приводного конвеєра: тобто визначити кількість 

двигунів, а також кількість і тип перетворювачів. Використання частотних перетворювачів у 

приводах стрічкових конвеєрів збільшує обсяг інвестиційних засобів, однак малий час 

повернення вкладень підтверджує економічну доцільність використання даного рішення. 

 

[1] А. О. Спиваковский, В. К. Дьячков Транспортирующие машины, М.: Машиностроение, 

1983. – 487 с. 

[2] Автоматизированная система управления конвейерами и конвейерными линиями АСУК – 

ДЭП, http://www.dep.ru/page/gora1/ 

[3] Презентация АСУК – ДЭП, http://www.dep.ru/downloads/dec9.pdf 

[4] Диплом инженер Михэль Заклика БСС БАРТЕК Завод Менден/Германия, Магистр 

инженер Мечислав Колек CARBO – BARTEC S.z o.o./ Польша,  Магистр инженер Станислав 

Тытко KWK «ANNA»/Польша – Ленточные конвейеры с регулируемой скоростью. 
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Застосування електротехнічних комплексів на базі акумулюючих батарей для 

нормалізації якості електроенергії в електричних мережах 

 

Аннотація - В цій статті розглядаються шляхи та засоби нормалізації якості 

електроенергії в електричних мережах. Запропоновано використовувати для стабілізації 

частоти та напруги в електричних мережах сучасні електротехнічні комплекси на базі 

акумулюючих батарей. 

 

Аннотация - В этой статье рассматриваются пути и средства нормализации качества 

электроэнергии в электрических сетях. Предложено использовать для стабилизации 

частоты и напряжения в электрических сетях современные электротехнические комплексы 

на базе аккумулирующих батарей. 

 

Annotation- In this article the ways and means of normalizing the power quality in electrical grids 

is examined. Proposed to use for stabilize frequency and voltage in electric grids the modern 

electrical systems on the basis of new battery storage technology 

 

Вимоги стандарту [1] щодо відхилень та коливань частоти і напруги в електричних 

мережах обумовлені значним впливом цих показників на режими роботи струмоприймачів, 

хід технологічних процесів виробництва і, як наслідок, техніко-економічні показники роботи 

промислових підприємств. 

Електромагнітна складова збитків промислових підприємств від споживання неякісної 

електроенергії зумовлена збільшенням втрат активної потужності в електричних мережах і 

зростанням споживання активної та реактивної потужності. Відомо, наприклад, що зниження 

частоти на 1% збільшує втрати в електричних мережах на 2%, знижує ефективність роботи 

асинхронних електродвигунів на 3% та призводить до багатьох інших негативних наслідків 

[2]. 

Технологічна складова збитків промислових підприємств зумовлена переважно 

недовиробітком продукції і вартістю додаткового часу роботи підприємства задля виконання 

планових показників щодо обсягів виробництва, а також зниженням якості продукції, що 

виробляється. Згідно з експертними оцінками рівень технологічних втрат від відхилення 

показників якості споживаної електроенергії від нормованих значень на порядок вище за 

електромагнітну складову [3]. 

Аналіз роботи промислових підприємств з безперервним циклом виробництва 

показав, що більшість основних технологічних ліній обладнано механізмами з постійним і 

вентиляторним моментами опорів, а їхніми приводами служать асинхронні двигуни. Частота 

обертання роторів двигунів пропорційна зміні частоти мережі, а продуктивність 

технологічних ліній залежить від частоти обертання двигуна [2]. Ступінь впливу частоти 

мережі на ефективність робот таких механізмів може бути вираджена через споживану ними 

активну потужність [3]: 

                                                                                       (1) 
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де: a - коефіцієнт пропорційності, що залежить від типу механізму; f - частота мережі; n - 

показник ступеня, за яким струмоприймачі розподіляються на наступні групи:  

1. Механізми з постійним моментом опору - поршневі насоси, компресори, 

металорізальні верстати та ін: n = 1. 

2. Механізми з вентиляторним моментом опору - відцентрові насоси, вентилятори, 

димососи та ін (на ТЕС, КЕС, АЕС за звичай це двигуни насосів живильної води, 

циркуляційних насосів, димових вентиляторів, маслонасосів і т.д.): n = 3. 

3. Механізми, для яких n = 3,5-4 - відцентрові насоси, що працюють з великим 

статичним опором (протитиском), наприклад, живильні насоси котелень [2] 

Струмоприймачі 2-ї і 3-ї груп, що найбільше залежать від впливу частоти мережі, за звичай 

мають регулювальні можливості, завдяки яким споживана ними потужність лишається 

практично незмінною. Найбільш чутливі до зниження частоти мережі двигуни власних 

потреб електростанцій. Зниження частоти призводить до зменшення їхньої продуктивності, 

що супроводжується зниженням потужності генераторів, подальшим дефіцитом активної 

потужності і, як наслідок, зниженням частоти мережі (має місце лавинне падіння частоти) 

[4]. 

Відхилення частоти також негативно впливають на роботу електронної, зокрема 

телевізійної техніки. Крім цього, знижена частота мережі впливає і на термін служби 

електричного обладнання, що містить елементи зі сталлю (електродвигуни, трансформатори, 

реактори зі сталевим магнітопроводом), а також за рахунок збільшення струму 

намагнічування в таких апаратах і додаткового нагрівання сталевих осердь [3]. Втім, такі 

струмоприймачі, як лампи розжарювання, печі опору, дугові електричні печі на зміну 

частоти мережі практично не реагують. 

Зміни частоти електромережі та виникнення відхилень частоти від нормованого 

значення пов’язані із порушенням балансу між потужністю, що виробляється генераторами 

електростанцій, і потужністю, яка споживається струмоприймачами, що підключені до 

електричної мережі, зокрема струмоприймачами промислових підприємств. Тому 

стабілізація частоти електромережі забезпечується шляхом впровадження додаткових 

генеруючих потужностей з метою створення резервів потужності в енергосистемі [6]. 

Для запобігання загальносистемним аваріям, які можуть бути зумовлені зниженням 

частоти в енергосистемі, передбачаються спеціальні пристрої автоматичного частотного 

розвантаження (АЧР), що відключають частину споживачів (починаючи від найменш 

відповідальних) в разі виникнення небезпеки «розвалу» енергосистеми. Після ліквідації 

дефіциту потужності, наприклад після включення резервних джерел електричної потужності, 

спеціальні пристрої частотного автоматичного повторного включення (ЧАПВ) підключають 

відключених раніше споживачів до електричної мережі і нормальна робота системи 

відновлюється [7].  

Основною причиною виникнення коливань частоти є потужні струмоприймачі з 

різкозмінним активним навантаженням (наприклад тиристорні перетворювачі головних 

приводів прокатних станів, каменерізні верстати тощо). Активна потужність цих 

струмоприймачів змінюється від нуля до максимального значення за час менше 0,1 с, 

внаслідок чого коливання частоти можуть сягати великих значень. 

Також поряд із відхиленнями та коливаннями частоти великі проблеми споживачам 

створюють провали напруги, які завдають великих збитків промисловим підприємствам. 

Провали напруги, коли вона раптово знижується на певний проміжок часу, можуть тривати 

від кількох секунд до кількох годин. Звісно, тривалі перерви електропостачання є проблемою 

для всіх споживачів, але багато процесів надзвичайно чутливі навіть до дуже коротких 

перерв. Ось декілька прикладів: безперервний виробничий процес, де короткі перерви 
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можуть порушити синхронізацію механізмів i спричинити велику кількість бракованої 

продукції. Типовим прикладом є виробництво паперу, де процес очищення обладнання 

внаслідок короткочасної зупинки є тривалим i дорогим; багатоетапні групові технологічні 

процеси, де припинення електтропостачання під час виконання однієї операції може звести 

нанівець результати всього технологічного процесу. Яскравим прикладом є також 

виробництво напівпровідників, де виготовлення пластини кристалу складається з кількох 

десятків різних процесів, що тривають декілька днів, а помилка в одному з них спричиняє 

катастрофічні наслідки; обробка даних, коли ціна транзакції є високою, а вартість її 

опрацювання незначною, як, наприклад, у випадку з акціями та валютними операціями. 

Неможливість здійснювати торговельні операції може викликати величезні збитки, що 

значно перевищуватимуть їхню вартість. 

Це є приклади найбільш чутливих до перерв електропостачання виробництв. Вражає 

кількість, здавалося б, звичних процесів, які висувають критичні вимоги щодо надійності 

електропостачання. Крім іншого, це i великі підприємства роздрібної торгівлі, у яких продаж 

i ситуацію на складах контролюють за допомогою комп’ютерів.  

Одним із ефективних засобів стабілізації частоти в електричних мережах сьогодні можуть 

стати електротехнічні комплекси на базі акумулюючих батарей. Намагання створити 

накопичувачи електричної енергії в промислових обсягах тривають вже давно і поки що не 

надто успішно. Але створення таких пристроїв для ефективного вирішення окремих завдань 

оптимізації роботи електроенергетичних систем вже відомо. Так, зокрема, компанія 

Альтаірнано (Altairnano) із штаб-квартирою в м.Ріно (штат Невада, США) заявила про 

розробку електротехнічних комплексів ALTI-ESS на базі літієво-іонно-титанатових 

аккумулюючих батарей ємністю до 20 МВт, які можуть бути застосовані для стабілізації 

частоти в електричних мережах, акумулювання електроенергії в нічні години доби із 

наступним використанням накопиченої енергії в пікові години доби, буферизації 

електрогенерувальних установок нетрадиційних та відновлювальних джерел енергыъ 

(НВДЕ) тощо. ALTI-ESS також спроможні накопичувати «гарячий резерв» реактивної енергії 

та енергії, що віддається в мережу іншим устаткуванням. При цьому комплекси ALTI-ESS 

сприяють зменшенню викидів в атмосферу завдяки багаторазовому використанню енергії 

через зарядження/розрядження акумулюючих батарей, що дозволяє запобігти неефективному 

застосуванню електрогенерувального обладнання на електричних станціях [8-10]. 

Технологія титанату літію, що використовується в комплексах ALTI-ESS, реагує на 

коливання в мережі, будь то провали напруги чи коливання частоти, «випускаючи» або 

«поглинаючи» енергію електричної мережі. Це допомагає забезпечити належну якість 

електричної енергії і зберегти обладнання та виробничі потужності, а також забезпечити 

зміцнення операційної ефективності та скорочення викидів вуглецю.  

Комплекси ALTI-ESS почали вперше комерційно експлуатувати в 2008 році і 

найбільш централізовано використовуються в електричних мережах Північної Америки. 

Саме ці мережі стали першим комерційним використанням передових літій-іонно-

титанатових батарей для надання послуг зі стабілізації частоти мережі. Сьогодні система 

1MВт/250кВт*год працює майже безперервно 24-години на добу, забезпечуючи стабільну 

роботу електричної мережі [9]. 

Модуль живлення ALTI-ESS і системи управління модулем складаються зі стійки для 

базової версії батарей потужністю 1 МВт і системи управління комплексом. Надалі на ці ж 

стійки можуть бути додані додаткові силові модулі для декількох конфігурацій. Система 

управління живленням модуля включає функції, що необхідні для перетворення постійної 

напруги в змінну, і комунікаційне програмне забезпечення, необхідне для отримання та 

реагування на ситуацію в мережі, в тому числі PLC, SCADA [9]. 
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Приводяться такі дані, що до базової версії комплексу ALTI-ESS (1MW/250kWh) [9]: 

Напруга змінного струму: 480В 

Встановлена потужність: 1,2 MВA (1 МВт) 

Енергія системи: 250кВт*год 

Час відгуку від + 1 МВт до - 1 мВт <20 мс 

Робоча температура: від -10˚С до 50˚С 

Розширений діапазон температур: від -40˚С до +55˚C 

Температура зберігання: від -40˚С до +55˚C 

Висота застосування: до 3300 метрів над рівнем моря 

Стандартна конфігурація: номінальна частота 50Hz 

Ефективність> 86% при повній потужності 

Комплекси ALTI-ESS мають модульну конструкцію, в тому числі такі компоненти: 

• силовий модуль (Power Modules) складається з 1 х 1,0 МВт акумулятор і зарядного 

пристрою, що підзаряджається автоматично від електричної мережі; 

• протипожежного обладнання і системи управління охолодженням комплексу, який 

знаходиться в стандартному 16-метровому контейнері; 

• Power Control System (PCS) містить необхідну для комплексу електроніку.  

На графіку показано переваги комплексу ALTI-ESS компанії Altairnano в порівнянні з 

іншими технологіями. 
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Для перевірки використання нової технології зберігання енергії на базі літій-титанатових 

акумулюючих батарей з метою їхнього застосування в електроенергетичних системах було 

залучено КЕМА, Inc. У стислому звіті КЕМА про ратифікацію [11] зазначено, що прототипи 

акумулюючих батарей, що досліджувалися, успішно продемонстрували великий потенціал 

використання нової технології зберігання енергії. Під час випробувань не було виявлено 

жодних обмежень щодо застосування випробовуваного устаткування в діапазоні 1 МВт. 

Ефективність застосування устаткування під час випробувань зафіксовано на рівні 90%. 

Устаткування також має бути придатним для сполучення із типовим обладнанням. Важливо 

відзначити, що устаткування, яке випробовувалося, продемонструвало спроможність 

керованого застосування для забезпечення послуг з регулювання, що вимагають певної 

швидкодії [11]. 

Засновуючись на виконаних випробуваннях в стислому звіті КЕМА визначено, що 

«устаткуванням була виконана первинна демонстрація та підтверджена відповідність 

встановленим вимогам». В якості наступних кроків для прототипів зазначеного устаткування 

КЕМА рекомендує провести додаткові промислові випробування, які мають бути направлені 

на продовження перевірки потенціалу нової технології і виявлення відповідності прикладним 

вимогам. Оскільки технологія, що застосована під час створення комплексів ALTI-ESS, є 

новою, немає стандартів, за якими устаткування можна порівняти із іншими типами 

обладнання. В подальшому КЕМА рекомендовано тривалі промислові випробування з метою 

закріплення цього устаткування на ринку. Проте, отримані результати засвідчують, що 

«прототипи акумулюючих батарей, що базуються на новій платформі, забезпечують 

механізм для здобуття справжніх знань, необхідних для розширення їхнього практичного 

застосування» [11]. 

Як витікає з [11], випробування нових технологій повинні бути продовжені, а їхня 

ефективність має бути підтверджена. Втім потенційними можливостями буферних 

акумулюючих батарей не слід нехтувати і вже зараз варто почати дослідження щодо їхнього 

керованого застосування, в т.ч. для покриття короткострокового попиту на електричну 

потужність у вузлах навантаження. Адже застосування такого роду пристроїв (за умови 

підтвердження їхніх технічних характеристик) безперечно дозволить суттєво зменшити 

вартість коштовної балансуючої потужності без залучення додаткових висококоштовних 

маневрених генеруючих станцій. Окрім інших суттєвих переваг це також буде сприяти 

суттєвому покращанню екології довкілля. 

Відомі також альтернативні накопичувачи електричної енергії на базі 

акумулюючих батарей. Так, наприклад, А123 Systems, Inc (NASDAQ: AonE) розробляє і 
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виробляє передові літій-іонні батареї та системи зберігання енергії з використанням новітніх 

нанофосфатних технологій, які забезпечують високу потужність і щільність енергії, довге 

життя, і відмінні показники безпеки [12]. 

Використання подібних технологій в промисловості запобігає виникненню під час 

виробництва значних неприємностей таких як: 

 зупинка процесу виробництва; 

 перезапуск ресурсів; 

 простій робочої сили; 

 псування сировини і струмоприймачів. 

Поліпшення якості електричної енергії мережі з метою усунення провалів напруги вкрай 

витратне. У деяких випадках, де мета виправдовує витрати, організовують дублювання 

енергопостачання від досить віддалених один від одного ділянок мережі, щоб умовно 

вважати їх електрично не пов’язаними. У більшості ж випадків потрібне спеціальне 

устаткування, вибір якого великий в залежності від виду навантаження. Одним з 

найекономічніших способів протистояти провалам напруги є вибір обладнання, стійкого до 

провалів в силу своєї конструкції, але такий спосіб не дуже підтримується на підприємствах. 

Якщо розглядати літій-іонно-титанатові батареї, як джерело незалежного короткострокового 

живлення, то це є оптимальний варіант для будь-якого значного підприємства підтримання 

надійності роботи мережі в будь-який час без перерив виробництва. 

Звісно, важливість таких розробок є суттєвою, але поки що вони мало вивчені і ніхто з 

впевненістю не знає, яким чином в різних ситуаціях цей і подібні комплекси себе 

поводитимуть. Тому на разі потрібно чекати результатів практичного застосування 

технології. Так як вартість цього комплексу є значною (до $1500 кВт встановленої 

потужності), потрібно конкретні цифри, що доведуть його ефективність і довговічність.  
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ГІДРАВЛІЧНОГО ПРИВОДУ РОБОЧОГО ОБЛАДНАННЯ 

КОВШОВОГО ТИПУ 

 

  Анотація. Запропонований механізм інтенсифікації гідравлічного приводу робочого 

обладнання ковшового типу за допомогою мультиплікатора тиску на прикладі 

прохідницького щита. Застосування мультиплікатора значно підвищить  продуктивність 

прохідницького щита. 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА РАБОЧЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ КОВШОВОГО ТИПА 

 

  Аннотация. Предложен механизм интенсификации гидравлического привода рабочего 

оборудования ковшового типа при помощи мультипликатора давления на примере 

проходческого щита. Применение мультипликатора значительно повысит 

производительность проходческого щита. 

 

 INTENSIFICATION OF HYDRAULIC DRIVE OF THE TYPE OF EQUIPMENT 

BUCKET 

 

Abstract. A mechanism is proposed intensification of the hydraulic drive working equipment such 

as ladle with a multiplier of pressure on the example of the tunnel shield. Application of the 

multiplier will significantly improve the performance of the tunnel shield. 

 

        Вступ. Інтенсифікація  робочих процесів  при розробці гірських порід припускає 

збільшення одиничної потужності технологічного впливу за умови мінімізації енергетичних 

витрат. Перспективним напрямком  інтенсифікації є застосування впливу на робочий процес 

руйнування гірських порід мультиплікаторами тиску. 

       Мета роботи. Обґрунтування параметрів мультиплікатора тиску в гідроприводі 

обладнання ковшового типру. 

       Матеріал і результати дослідження.  В НТУУ "КПІ" проведені аналітичні та 

експериментальні дослідження мультиплікаторів тиску в якості  підсилювачів гідравлічних 

циліндрів гідрофікованих гірничих машин. Такий мультиплікатор може встановлюватись 

безпосередньо над гідравлічним циліндром (рис.1), мати гідравлічний зв'язок  з блоком 

керування гідроприводу маніпулятора, який встановлюється між насосом і гідроциліндром 

подачі виконавчого органа (гідромолота або ковша). 

   Мультиплікатор дозволяє підвищити тиск в поршневій порожнині гідроциліндра приводу  

вище рівня номінального тиску гідронасоса.  Це  значно підвищує ефективність машини 

особливо при руйнуванні міцних ґрунтів або гірських порід. 

       Співвідношення геометричних параметрів  робочого обладнання з мультиплікатором 

показано на рис.2 на прикладі робочого обладнання прохідницького щита WIRTH 

(Німеччина). 

        Параметризована схема підімкнення мультиплікатора до гідроциліндра приводу ковша 
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показана на рис. 3. 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 - Установка мультиплікатора тиску 1 на робочому обладнання 2 прохідницького 

щита 
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         Рисунок 2 - Робоче обладнання прохідницького щита WIRTH (1) з мультиплікатором 

тиску (2) 

 

            

 
Рисунок  3 – Параметрична схема мультиплікаторного приводу 

 

       

   Виходячи з параметрів (рис. 2) геометричний коефіцієнт мультиплікації визначається 

співвідношенням 

                                      
2
2

2
1

1

2

D

D

p

p
kг  ,                                             (1) 

де 1D =120  мм, 2D = 160 мм  – відповідно діаметри поршня і штока мультиплікатора; 1p

=25 МПа – тиск в лінії нагнітання мультиплікатора; 2p - тиск мультиплікації в поршневій 

порожнині гідроциліндра приводу виконавчого органа. 

       Проблема полягає в тому, що достатньо великий геометричний коефіцієнт 

мультиплікації гk =2,77 та відповідне підвищення тиску МПаpkp г 25,6912   

реалізується не на повному ході штока гідроциліндра. Це пов'язано з відомою 

закономірністю підвищення тиску при стисненні реальної рідини:   

V

VE
p

р

0


 , 

де p - реальне підвищення тиску, V  - об'єм рідини, яка втискується штоком 

мультиплікатора в гідравлічну камеру, 0V   - початковий об'єм камери, E р - об'ємний 

модуль пружності рідини (для мінерального масла  приймаємо E р =1750 МПа). 

       По відношенню до мультиплікатора (рис.3) така закономірність буде 
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,            
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lDE
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2

_
2
2

2                                (2) 

де  рp2 - реальне підвищення тиску, мxl _ =212 мм - повний хід штока мультиплікатора, цD

- діаметр поршня гідроциліндра приводу виконавчого органа. Результати розрахунків з 

врахуванням геометричних параметрів (рис.2), та формул (1) і (2) обладнання на прикладі  

робочого обладнання прохідницького щита WIRTH відображені на графіку (рис. 3).  

             

    Рисунок 3 – Графіки залежності  тиску в мультиплікаторному приводі: 1 – тиск 1p  від 

гідравлічного насоса  перед мультиплікацією; 2– тиск  2p  за геометричним коефіцієнтом 

мультиплікації; 3– тиск рp2 мультиплікації від стиснення реальної рідини;  4–   реалізовані 

значення тиску за обвідною кривою. 

 

      Висновки. Мультиплікація тиску реалізується практично на всьому діапазоні висування 

штока гідроциліндра приводу виконавчого органа прохідницького щита WIRTH. 

Застосування мультиплікатора тиску значно посилює силову спроможність приводу для 

випадку активного підтискування інструмента гідромолота чи при різанні грунта ковшом, і, 

отже, інтенсифікує  процес руйнування гірської породи та сприяє збільшенню 

продуктивності  гірничої машини з ковшовим робочим органом.  
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“Інститут енергозбереження та енергоменеджменту”,  м. Київ, Україна 

 
ІМПУЛЬСНО-СТРУМИННИЙ МОДУЛЬ ГЕОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Анотація. Запропоновані результати дослідження імпульсно-струминного модуля в 

складі геотехнічного комплексу. Наведені графіки зміну тиску і температури  за 

результатами експериментальних вимірювань. Встановлено, що імпульсно-струминний 

модуль генерує значення амплітуд репресійного тиску близько 3,5 МПа з частотою близько 

2 Гц, а максимальні значення депресії – близько 7,5 МПа.  

Аннотация. Предложены результаты исследований импульсно-струйного модуля в 

составе геотехнического комплекса. Приведены графики изменения давления и 

температуры по результатам экспериментальных измерений. Установлено, что 

импульсно-струйный модуль генерирует значения амплитуд репрессионного давления около 

3,5 МПа с частотой около 2 Гц, а максимальные значения депрессии – около 7,5 МПа. 

Abstract. Results of researches of the pulse-jet module in structure of a geotechnical 

complex are offered. This paper shows the variation of pressure and temperature on the results of 

experimental measurements. It is established that the pulse-jet module generates the amplitudes 

repression pressure of about 3.5 MPa with a frequency of about 2 Hz and the maximum depression 

- about 7,5 MPa. 

Вступ. Збільшення об’ємів власного видобутку нафти і газу є головною задачею, яка 

стоїть перед промисловістю як України, так і всього світу. В умовах відсутності нових 

родовищ нафти і газу, які б вирішували цю проблему, в якості потенційних джерел нафти і 

газу на перший план виступають задачі, пов’язані з підвищенням ефективності 

функціонування існуючих нафтових та газових свердловин.  

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. 

Мета роботи. Розробити математичну модель інжекційної системи струминного 

апарату, що дає змогу розрахувати максимальний коефіцієнт інжекції та визначити 

раціональні параметри, а також привести результати експериментальних досліджень в 

виробничих умовах інжекційної системи струминного апарата з визначеними раціональними 

параметрами.  

Матеріал і результати дослідження. Імпульсно-струминний модуль складається з 

трьох взаємодіючих блоків: струминного апарата 1, депресивної камери 2 та імпульсного 

зворотного клапана 3 (рис. 1) [1]. Схема розміщення депресійного генератора 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) струминного апарата 1. Далі рідина проходить через камеру 

змішування  та дифузор апарата 1 через затрубний простір 7 до гирла свердловини. 

Збільшення швидкості рідини на соплі струминного апарату призводить до падіння тиску в 

струмені та депресивній камері 2 , що створює умови для інжектування потоку з цієї камери.   
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При пониженні тиску в камері 2  періодично, в імпульсному режимі, відкривається 

зворотний клапан 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 потоку, який генерується струминним апаратом.   

30° 30°
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2

 5

3

8

4
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Рисунок 1 - Схема розміщення струминного апарата в свердловині 

 

Основним елементом струминного апарату 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 . 

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. 
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Рисунок 2 – Інжекційна система струминного апарату: 1 – конфузор;  2 -сопло;  3 – 

приймальна камера; 4 - камера змішування; 5- дифузор. 

 

Запишемо рівняння Бернуллі для перетинів 0-0 та 1-1: 
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та для перерізів “робоче сопло – камера інжекціі” (перетин 1-1, 2-2): 
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де 
g2

2
1

1


  - втрати напору в перерізі 1-1 за формулою Борда [2], 1  - коефіцієнт втрат 

на тертя при різкому звуженні трубопровода, 
0 , 1  - швидкість потоків рідини для 

перетинів 0-0 та 1-1 відповідно, 
i  - густина інжектованої рідини (приймемо робоче 

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 [3] 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: 
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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 [4] 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/м
3
, внутрішній діаметр  НКТ  D =62 мм. За наведеними 

залежностями (1)...(8) був розрахований максимальний коефіцієнт інжекції 64.0i та 

отримані залежності (рис. 4, 5). 
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Рисунок 4 - Залежність коефіцієнта інжекції від довжини робочого сопла 

 

                                      
 

Рисунок 5 - Залежність коефіцієнта інжекції від діаметра робочого сопла. 

 Отримане значення коефіцієнту інжекції максимальне тому, що розрахунок 

проводився для випадку коли значення тиску в камері інжекції наближається до нуля,  що 

забезпечує найефективніший режим відкриття імпульсного зворотного клапану.  

Як видно з наведених графіків довжина робочого сопла на проміжку 5 – 30 мм не 

впливає істотно на коефіцієнт інжекції. Тому можна рекомендувати використовувати робоче 

сопло довжиною близько 10 мм. Діаметр робочого сопла для даних умов можна прийняти в 

проміжку від 4 мм. При цьому значенні перерізу робочого сопла коефіцієнт інжекції буде 

дорівнювати одиниці 1i , тобто  рi QQ  , що відповідає його максимальному значенню. 

        Для підтвердження результатів моделювання були проведені експериментальні 

вимірювання параметрів функціонування струминного апарату в складі комплексу для 

підвищення продуктивності свердловин за умов Єршовського родовища Нижнєвартівського 

нафтогазодобувного управління Тюменської області Російської Федерації.  

На графіку  (рис.6) визначені три області роботи обладнання комплексу. Область А - 

функціонування мультиплікатора тиску; область Б – функціонування струминного апарату; 

область В- область відключення та виймання обладнання комплексу. 

 
Рисунок 6 – Графіки зміни параметрів в свердловині: 1 – тиску, 2 – температури. 
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З графіків видно, що в області Б, коли в роботу вмикається струминний апарат, тиск в 

свердловині змінювався стибками від 18,0 до 11,0 МПа. Тобто використання струминного 

апарату дозволяє створювати задану імпульсну депресію на пласт, при необхідності керувати 

її значенням і тривалістю та багаторазово повторювати цикли депресії - репресії на пласт. 

Висновки. 

При використанні депресійного генератора імпульсної дії можна: очистити 

привибійну зони свердловини,  інтенсифікувати приток нафти шляхом покращення 

фільтраційних якостей привибійної зони пласта, вторинно розкрити пласт на заданій 

депресії, розвивати тріщинуватість пласта. 

Розроблено математичну модель інжекційної системи струминного апарату, 

особливості якої полягають в тому, що вона дає змогу розрахувати максимальний коефіцієнт 

інжекції та визначити раціональні параметри: коефіцієнт інжекції 640.i  ; діаметр робочого 

сопла 
cd =4 мм, та довжину робочого сопла 

cl =10 мм. 

Експериментальними дослідженнями в виробничих умовах підтверджено 

ефективність визначених параметрів інжекційної системи струминного апарата.  
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Цифровая модель регулируемого электропривода шахтной подъемной установки с 

упругим тяговым органом 

У цій роботі вирішується завдання урахування пружності підйомних канатів при 

дослідженні динаміки роботи статично врівноваженої шахтної підйомної установки. 

Побудована цифрова модель з урахуванням розподілених параметрів механічної системи. 

В этой работе решается задача учета упругости подъемных канатов при 

исследовании динамики работы статически уравновешенной шахтной подъемной 

установки. Построена цифровая модель с учетом распределенных параметров 

механической системы.   

In this paper we solve the problem taking into account the elastic ropes in the investigation of 

the dynamics of a statically balanced mine hoisting installation. Constructed a digital model taking 

into account the distributed parameter mechanical system. 

 Значительную часть транспортных средств, применяемых на горных предприятиях, 

составляют установки с упругими тяговыми органами в виде стальных канатов (подъемные 

установки, подвесные канатные дороги). Оптимизация управления в периоды пуска и 

остановки таких систем наиболее просто осуществляется за счет комбинированного 

управления с использованием каскадного включения регуляторов контролируемых 

координат (перемещения, скорости, ускорения) в сочетании с разомкнутыми 

компенсирующими каналами управления [1]. При этом замкнутые контуры обеспечивают 

статическую точность и устойчивость системы регулирования, а разомкнутые каналы – 

оптимизацию переходных процессов по быстродействию и динамическим нагрузкам при 

ограничениях, накладываемых на определенные координаты. В основе комбинированных 

систем лежат задающие устройства высоких порядков. 

 Особенностью исследования подъемных установок шахт является наличие упругих 

звеньев с распределенными параметрами значительной податливости. Наличие данных 

упругих звеньев позволяет рассматривать механические передачи электропривода абсолютно 

жесткими. 

 Исследования динамики подъемных установок показали, что упругость 

уравновешивающих канатов (в статически уравновешенных системах) не оказывает 

существенного влияния на колебания концевых грузов и динамические нагрузки, 

возникающие в подъемных канатах и действующие на орган навивки[2, 3]. Поэтому 

расчетную и структурную схемы системы подъема необходимо составлять с учетом только 

основных частот колебаний, вызванных упругими деформациями подъемных канатов.  

Передаточные функции звеньев механической части с учетом упругости канатов, могут быть 

представлены в виде: 
2 2

2 2

1 22 2 2 2 2 2

1 1 2 2

8 8( ) ; ( )
k k k k k k

p p

W p W p
p b p b p b p b

 

 
 

   
,   

где 1 2

1 2

;k k
k k

k k

a a
b b

l l

 
   - парциальные частоты ветвей канатов, рад/с; 

μк – коэффициент затухания колебаний, с; 

aк – скорость распространения упругих деформаций вдоль канатов, м/с; 
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коэффициенты масс: 

 
1 1 2 2

11 12 21 23

1 2 1 3

; ; ; .k k k km m m m

m m m m
      

 

 

 Для стальных канатов принимают μк =0,005÷0,01 с; aк =4000 м/с. 

 Зависимости динамических нагрузок 1 1' , "y yF F  в точках присоединения упругого 

стержня (каната) к сосредоточенной массе органа навивки представляют наибольший 

интерес при исследовании динамики электропривода с учетом механических колебаний, 

вызванных упругими деформациями канатов.  

 На рис. 1 представлена структурная схема статически уравновешенной системы 

подъема с двухконтурной системой подчиненного регулирования, где зависимости 1' yF  и 

1" yF  от движущего усилия и параметров системы представлены передаточными функциями 

1 2( ), ( )к кW p W p с перекрестными связями. Рассмотрение влияния системы управления с 

подчиненными контурами регулирования координат на переходные процессы в 

механической системе представляет интерес с той точки зрения, что в такой системе 

поддерживается с определенной точностью заданный закон изменения движущего усилия 

(момента). 

ДС

РС РТ ТП

ДТ

Сд

1/Rя(Тэр+1) iредСд/Rш

Rш/iредJ1p

-1
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Рис. 1. Структурная схема системы подчиненного управления статически 

уравновешенной подъемной установки (а) и график изменения входного воздействия 

(б). 
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 На этом рисунке приняты обозначения: РС, РТ – регуляторы скорости и тока; ДС, ДТ – 

датчики скорости и тока; ТП – тиристорный преобразователь; Iя, Rя – ток и сопротивление 

якорной цепи двигателя; Сд – коэффициент пропорциональности двигателя; Тэ – 

электромагнитная постоянная времени; д - частота вращения двигателя; Rш – радиус 

канатоведущего шкива; iред – передаточное число редуктора; J1 – момент инерции всех 

вращающихся элементов, приведенный к валу канатоведущего шкива;
 1 2( ), ( )к кW p W p  - 

передаточные функции упругой системы,   

 

 

 

 

где .kT   
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а постоянные времени упругих колебаний:        

                                                          

 

 

 

 Оценка влияния упругих свойств системы на динамику электропривода произведена с 

использованием специализированных программных средств системы интерактивно-

имитационного моделирования MATLAB [5]. 

 Цифровая модель системы подчиненного управления статически уравновешенной 

подъемной установкой представлена на рис. 2. 

 Определим переходные процессы в системе при трапецеидальном входном воздействии 

Uc (рис.1, б) и Fc=0. 

 Значения параметров силовой части исследуемого электропривода постоянного тока по 

схеме ТП-Д приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Значение параметров силовой части электропривода 

Rя, Ом J1, 
2кг м  Cд Tэ, с Rш, Ом iред 

0,022 2470 16,26 0,06 2,5 10,5 

l1, м l2, м α11 α12 α21 α23 

1445 45 0,906 1,14 0,028 0,018 

μk, с ak, м/с bk1, с
-1 

bk2, с
-1

 Uc, В - 

0,01 4000 8,7 279 10 - 

 Приведенные к окружности навивки массы движущихся элементов: суммарная – m0 

2 2 2 2

2 2
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=188154 кг; звеньев совершающих вращательное движение – m1 =43600 кг. Коэффициенты 

обратных связей по току и скорости: kт =0,00242; kс =1,626. Коэффициент передачи и 

постоянная времени тиристорного преобразователя ТП: kтп =10, Ттп =Тμ =0,01 с. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Цифровая модель системы подчиненного управления статически 

уравновешенной подъемной установкой (а) и подсистема задатчика управляющего 

сигнала (б). 

  Структуру и параметры регуляторов тока (РТ) и скорости (РС) выберем согласно 

модульному оптимуму: 

 

                

где мТ  - электромеханическая постоянная времени привода, .0,887 ; 24,4.м р сТ c k    
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Результаты моделирования приведены на рис. 3. 
F”1y,Н

F’1y,Н

FΣ,Н

IЯ, А

ωд, с
-1

t,c

 

Рис. 3. График изменения во времени динамического усилия 1" yF , 1' yF , суммарного 

F , тока якоря двигателя яI
 
и частоты вращения д  в упругой системе. 

 Анализ результатов цифрового моделирования динамики шахтной подъемной 

установки позволил сделать вывод о необходимости снижения пиков динамических нагрузок 

с целью улучшения качества переходного процесса. 

 Учитывая, что для ограничения динамических нагрузок необходимо ограничить не 

только первую, но и высшие производные управляемой переменной по времени, 

целесообразно в общем случае иметь многоканальное задающее устройство [4], цифровая 

модель которого может быть представлена в виде, показанном на рис. 4.  

 
Рис. 4. Цифровая модель многоканального задающего устройства. 

 Сигнал на выходе задающего устройства второго порядка отличается от 

трапецеидального сигнала задающего устройства первого порядка наличием участков 
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плавного перехода сигнала заданной скорости от одного значения к другому.  

 Результаты исследования кинематики шахтного подъема по системе электропривода 

тиристорный преобразователь-двигатель (рис. 2, а) с многоканальным задающим 

устройством показаны на рис. 5. 

 

Рис. 5. График изменения во времени динамического усилия 1" yF , 1' yF , суммарного 

F , тока якоря двигателя яI  и частоты вращения д  в упругой системе с 

многоканальным задающим устройством. 

 На основе полученных результатов можно сделать выводы: 

  1. Цифровое моделирование шахтной подъемной установки как единой 

электромеханической системы позволяет с высокой точностью учитывать упругие свойства 

канатов. 

 2. Исследования динамических процессов в системах управления сложными 

электромеханическими установками наиболее целесообразно выполнять методом цифрового 

моделирования с использованием специализированных программных средств системы 

интерактивно-имитационного моделирования MATLAB.  

 3. Использование структурного моделирования в системах управления подъемными 

установками шахт с трапецеидальным входным сигналом заданной скорости и контурами 

подчиненного регулирования координат не дает возможности стабилизировать ток двигателя 

и скорость перемещения подъемных сосудов в периоды неустановившихся режимов работы.  

 4. Для реализации программного управления подъемными установками должны 

применяться специальные задающие устройства, выходные сигналы которых изменяются в 

функции времени по требуемому закону, независимо от значения регулируемой переменной. 

 5. Использование многоканальных задающих устройств позволяет с помощью 

дополнительных каналов комбинированного управления компенсировать инерционность 

динамических звеньев, в результате чего управляемые переменные с высокой точностью 

воспроизводят оптимальные задающие воздействия. 

 6. Управление с многоканальными задающими устройствами существенно уменьшает 

амплитуды колебания концевых грузов, что позволяет реализовать позиционное управление 

многорежимными подъемными установками. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ 

 

This work is dedicated to form of  highly accurate position control systems of elevator cab. 

Regulator by frequency response method is synthesized and the using of adaptive control, ensuring 

the aperiodicity of the transition process with a zero static error is suggested.  

Дана робота присвячена проблемі побудови високоточних систем керування 

положенням ліфтової кабіни. Синтезован регулятор методом частотних характеристик, а 

також було запропоновано використання адаптивної ланки, що забезпечує аперіодичність 

перехідного процесу з нульовою статичною помилкою. 

Эта работа посвящена проблеме построения высокоточных систем управления 

положением лифтовой кабины. Синтезирован регулятор методом частотных 

характеристик и предложено использование адаптивного звена, обеспечивающего 

апериодичность переходного процесса с нулевой статической ошибкой. 

В настоящее время для лифтовых установок при высоких требованиях к 

позиционированию кабины все чаще используются не концевые выключатели, а система 

управления с внешним контуром регулирования положения. При этом сигнал обратной связи 

по положению может сниматься как с датчика положения вала двигателя (энкодера или 

резольвера), так и датчика положения кабины лифта. Так как лифтовая установка 

представляет собой двухмассовую электромеханическую систему, то намного более высокая 

точность позиционирования обеспечивается именно за счет использования датчиков 

положения кабины (лазерных и штрих-кодовых) [1]. 

В то же время использование классических линейных регуляторов положения, в 

частности ПИ-регулятора и регулятора с упреждающей связью не позволяют получить 

высокое качество регулирования в таких системах [2]. Поэтому, целесообразно 

использование более сложных современных регуляторов, простых в реализации и настройке. 

Одним из перспективных направлений в этом случае является применение адаптивных 

регуляторов с эталонной моделью [3]. 

Структурная схема двухмассовой электромеханической системы с асинхронным 

электродвигателем к внутренними контурами регулирования момента и скорости вала 

двигателя имеет вид, изображенный на рис.1 [4]. 

 
Рис.1. Структурная схема двухмассовой электромеханической системы с 

асинхронным электродвигателем. 

ocK  

)( pHu
 

pJ1

1
 

pJ 2

1
 

)( pH
 

p

C12
 

p

Rб
 

cM  

уM  2  
2l  

uK  

- - 

- M  zU  1  



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

233 

На рис.1 введены следующие обозначения: 
zU  - напряжение задания, поступающее на 

частотный преобразователь; M  - момент асинхронного двигателя; 
1  - скорость вращения 

вала двигателя; yM  - упругий момент электромеханической двухмассовой системы; 
cM  - 

момент нарузки второй массы; 
2  - приведенная угловая скорость второй массы; 

2l  - 

линейное перемещение кабины лифта; 
1J , 

2J  - моменты инерции первой и второй масс, 

соответственно; 
12C  - жесткость каната; 

бR  - радиус барабана; 
ocK  - коэффициент обратной 

связи по скорости; 
uK  - коэффицент усиления регулятора скорости; )( pHu

 - передаточная 

функция контура регулирования момента; )( pH
 - передаточная функция зависимости 

момента нагрузки от скорости двигателя. 

Также в работе [4] получено, что зависимость скорости от возмущающих факторов в виде 

напряжения управления 
zU  и статического момента 

cM  определяется выражением: 
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Поскольку для лифтовых установок момент нагрузки на вал двигателя не зависит от 

скорости перемещения и статический момент для второй массы не влияет на устойчивость 

системы, то можно сделать допущения, что 0)( pH
 и 0cM . 

Тогда выражение (1) перепишется: 

   pJJCpJJKKpHCpJ

UpHKC
p
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   (2) 

В таком случае передаточная функция контура регулирования скорости при П-

регуляторе скорости имеет вид: 

   pJJCpJJKKpHCpJ

pHKC
pW

ocuu

uu
зс

2112

3

2112

2

2

12

)(

)(
)(




   (3) 

Осуществим выбор регулятора положения посредством применения логарифмических 

частотных характеристик [5]. При этом с целью упрощения расчетов принимаем контур 

регулирования момента безинерционным звеном, что допустимо, так как быстродействие 

контура момент значительно выше, чем во внешних контура регулирования скорости и 

положения, то есть 
мu KpH )( . 

Для полученной передаточной функции контура регулирования скорости принимаем 

следующие значения параметров: мНC 43,23212  , 2

1 71,2 мкгJ  , 2

1 04,5 мкгJ  , 

ВHKм 32,58 , 1,0uK , 1,0осK . 

При выбранных параметрах передаточная функция разомкнутого контура 

регулирования положения с единичной обратной связью запишется в виде 

последовательного соединения интегрирующего, апериодического первого порядка и 

колебательного звена, близкого по характеристикам к консервативному, так как показатель 

колебательности этого звена 01,0 . 

При этом ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы имеют вид, изображенный на рис.2. 

При выбранных параметрах система будет устойчива, однако качество переходного процесса 

может быть неудовлетворительным, вследствие малого запаса по фазе. 
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Рис.2. ЛАЧХ и ЛФЧХ исходной системы регулирования. 

В качестве корректирующего устройства выбираем регулятор вида [6]: 

1

1
)(

2k

1






pT

pT
рW k

рег ,         (4) 

где 
1kT , 

2kT  - постоянная времени корректирующего устройства, причем cTk 21  , cTk 5,02  . 

Недостатком синтезированного регулятора является то, что он не обеспечивает нулевой 

статической ошибки по выходной координате. Вследствие этого возникает необходимость 

применения адаптивной составляющей эталонной модели, обеспечивающей системе 

инвариантность к внешним и внутренним параметрическим возмущениям. 

В общем виде математическая модель регулируемого объекта с эталонной моделью 

имеет вид, изображенный на рис.3. 

 
Рис.3. Структурная схема математической модели электропривода лифтовой установки. 

На рис.3. введены следующие обозначения: 

)( pWрег  - передаточная функция регулятора положения; )( pWo
 - передаточная 
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функция объекта регулирования; )( pWэт
 - передаточная функция эталонной 

математической модели контура регулирования положения кабины; K  - коэффициент 

усиления рассогласования эталонного и текущего перемещения; )(рX вх
 - задающее значения 

положения, определяемое профилем движения; )(рX вых
 - текущее положение кабины; 

)(рWэт
 - эталонное положение кабины лифта; )(рX р  - сигнал на выходе регулятора 

положения без учета коррекции; )(рX р  - сигнал на выходе регулятора положения с учетом 

коррекции. 

Переходя от структурной схемы к уравнению в операторной форме, получим: 

  

)()()(
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  (5) 

Тогда, далее преобразовывая, получаем: 

   )()()()()()(1)( pWKpWpWрXpWKpWрX этoрегвхрегoвых   (6) 

Окончательно передаточная функция системы запишется: 

)()(1

)()()(

)(

)(
)(

pWKpW

pWKpWpW

рX
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регo

этoрег

вх

вых

зс



 .     (7) 

Из полученного выражения, очевидно, что )()( pWрW этзс   при K . 

При этом эталонной по скорости будем рассматривать математическую модель 

системы, которая является абсолютно жесткой, то есть 12C . В этом случае эталонная 

математическая модель определится выражением: 

  ocuu

uu
этc

KKpHpJJ

pHK
pW

)(

)(
)(

21 
 .      (8) 

При этом порядок системы будет определяться порядком передаточной функции 

контура регулирования момента. 

В случае использования П-регулятора в математической модели эталонной системы 

регулирования положения и представлении контура регулирования момена безинерционным 

звеном, передаточная функция эталонной модели замкнутого контура регулирования 

положения будет представлять собой апериодическое звено второго порядка: 

   11

1
)(

11 


рTрT

К
pW

кпкп

П
этп ,       (9) 

где 
ПК  - коэффициент обратной связи по положению, 

1кпT , 
2кпT  - постоянные времени 

замкнутого контура положения. 

При этом в системе будет обеспечиваться переходной процесс без перерегулирования с 

нулевой статической ошибкой. 

 

Исследование динамической системы с эталонной математической моделью было 

проведено методом цифрового моделирования с использование программного обеспечения 

Matlab. Графики переходных процессов при использовании регулятора с упреждающей 

обратной связью и синтезированного адаптивного регулятора (кривая 2) представлены на 

рис.4. 
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Рис.4. Графики переходных процессов по положению кабины при использовании 

регулятора с упреждающей обратной связью (кривая 1) и синтезированного адаптивного 

регулятора (кривая 2). 

Очевидно, что в случае использования адаптивного регулятора положения качество 

переходного процесса значительно лучше, так как отсутствует перерегулирование, 

уменьшается время переходного процесса, по сравнению с классическим регулятором с 

упреждающей обратной связью. Дальнейшее улучшение качества регулирования возможно 

за счет использования оптимальных и квазиоптимальных законов управления, учитывающих 

наличие ограничения на управление, а также других существенных нелинейностей. 
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Борщагівська,115/3 

Візуалізація решітчастих полів вібрації електромеханічних об’єктів 

Анотація 

Стаття присвячена проблемі дослідження вібрацій електромеханічних об'єктів у 

всьому спектрі частот. Досліджується можливість зменшення кількості експериментів і 

спростити процедуру вібродіагностики шляхом переходу від двовимірної площинної 

інформації тимчасових рядів сигналів датчиків вібрації до об'ємної. 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме исследования вибраций электромеханических объектов во 

всем спектре частот. Исследуется возможность уменьшения количества экспериментов и 

упростить процедуру вибродиагностики путем перехода от двумерной плоскостной 

информации временных рядов сигналов датчиков вибрации к объемной. 

Annotation 
The article focuses on the study of electromechanical vibrations of objects across the full 

range of frequencies. The possibility of reducing the number of experiments and Vibration simplify 

the procedure by moving away from two-dimensional planar time series data of vibration sensor 

signals to the volume. 

Вібрація являє собою механічні коливання, які виникають при роботі 

електромеханічних об'єктів з неврівноваженими і незбалансованими обертовими органами. 

До таких об'єктів належать верстати, інструменти, вентиляторні, насосні, компресорні та 

інші установки. Основними параметрами, що характеризують вібрацію, є: амплітуда 

(найбільше відхилення від положення рівноваги) А, м; частота коливань f, Гц (число 

коливань в секунду); коливальна швидкість V, м/с; прискорення коливань W, м/с
2
; період 

коливань Т, сек.  

Вимірювальна апаратура що випускається в даний час основана на перетворенні 

механічних коливань в електричні за допомогою магніто- та п'єзоелектричних датчиків. 

Сигнали датчиків підсилюють, перетворюють (інтегрують, диференціюють) і подають на 

реєструючий прилад. Рівні вібрацій контролюють не на кожній окремій частоті, а в деяких 

смугах (інтервалах) частот октавних і третиннооктавних (у октавних відношення верхніх 

меж частот до нижньої fв/fн=2, а у третьоктавних 3 2 ).  

При вібродіагностиці електромеханічних об'єктів у всьому спектрі частот доводиться 

проводити цілий ряд вимірів. Зменшити кількість експериментів і спростити процедуру 

вібродіагностики можна за допомогою візуалізації полів вібрації інфранизьких частот 

електромеханічних об'єктів. Візуалізація дозволить звести процедуру вібродіагностики до 

перегляду полів вібрації на екрані ПК.   

Для переходу від двовимірної площинної інформації тимчасових рядів сигналів 

датчиків вібрації до об'ємної - тривимірних полів формують ряди з часткових сум поділених 

на кількість їх доданків. Назвемо такі ряди «полінарними інформаційними лініями». 

Траєкторії руху полінарних інформаційних ліній являє собою інформаційне поле. Таким 

чином, інформаційне поле являє собою матрицю із стовпців і рядків, в якій полінарні 

інформаційні лінії це стовпці, а рядки - спектр контрольованих частот f = 1 / n Δt , где  n - 

кількість доданків часткової суми, а Δt - період дискретизації датчика вібрації. 

Таким чином, отримавши матрицю ми можемо перейти до побудови тривимірної 

моделі полів вібрації. Так як тривимірна модель складається з полігонів трикутної форми 
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нам необхідно отриману матрицю точок обробити за допомогою тріангуляції Делоне. 

Тріангуляція Делоне для множини точок P на площині — це така тріангуляція DT(P), 

що жодна точка множини P не знаходиться всередині описаних довкола трикутників кіл в 

множині DT(P). Тріангуляція Делоне дозволяє якомога зменшити кількість малих кутів. Цей 

спосіб тріангуляції був винайдений Борисом Делоне в 1934 році. 

Базуючись на визначенні Делоне, описане коло трикутника утворене трьома точками з 

вихідної множини точок називається пустим, якщо воно не містить вершин трикутника 

інших ніж ті три, що його задають (інші точки допускаються тільки на периметрі кола, але не 

всередині) 

Умова Делоне стверджує, що мережа трикутників є тріангуляцією Делоне, якщо всі 

описані кола трикутників пусті. Це є початкове визначення для двовимірного простору. Його 

можна використовувати для тривимірного простору, якщо використовувати описані сфери  

замість описаних кіл. 

Для множини точок на одній лінії тріангуляції Делоне не існує (фактично, поняття 

тріангуляції для такого випадку невизначене). Для чотирьох точок на одному колі 

(наприклад прямокутник) тріангуляція Делоне має два випадки, тобто можна розділити цей 

чотирикутник двома способами, які задовольняють умови Делоне. 

Тріангуляція Делоне дискретної множини точок P в загальному випадку відповідає 

дуальному графу розбиття Вороного для P. Особливі випадки включають існування трьох 

точок на одній прямій, та чотирьох точок на колі. 

 
Тріангуляція Делоне зі всіма окружностями 

та їх центрами (червоні). 

 
 

З'єднання центрів описаних кіл трикутників які 

мають спільне ребро утворює діаграму 

Вороного (червона). 

 

Так як ми маємо набір точок не на лощині, а у тривимірному просторі нам необхідно 

розглянути тріангуляцію Делоне для тривимірного простору. 

Для множини P точок тривимірного простору, тріангуляція Делоне це тріангуляція 

DT(P) така що жодна з точок з P не лежить всередині гіперсфери описаної навколо будь-

якого симплексу з DT(P). Відомо що існує єдина тріангуляція Делоне для P, якщо P множина 

точок в загальній позиції; така що не існує підпростору розмірності k що містить k + 2 точок 

ні k-сфери що містить k + 3 точок, для          (тобто, наприклад для множини точок 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Delaunay_circumcircles_centers.png
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Delaunay_Voronoi.png
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в R
3
 не існує трьох точок що лежать на одній прямій, не існує чотирьох що лежать в одній 

площині, і жодні п'ять точок не лежать на одній сфері). 

Задача знаходження тріангуляції Делоне для множини точок в 3-вимірному просторі 

може бути зведена до задачі знаходження опуклої оболонки множини точок в (3 +1)-

вимірному просторі, додаючи кожній точці p додаткову координату яка дорівнює | p | 
2
, 

беручи нижню частину опуклої оболонки, і відображаючи її назад в 3-вимірний простір 

видаленням останньої координати. Так як опукла оболонка єдина, то тріангуляція теж, 

припускаючи що всі сегменти опуклої оболонки - симплекси. Несимплексні сегменти 

з'являються лише коли 3 + 2 різних точок лежить на одній гіперсфері, тобто точки не 

знаходяться в загальній позиції. 

 

Властивості 

Нехай n - кількість точок, а d - розмірність. 

 Об'єднання всіх симплексів в тріангуляції - опукла оболонка точок. 

 Тріангуляція Делоне містить щонайбільше O(n
d / 2

) симплексів.  

 Якщо на площині (d = 2), b вершин входять до опуклої оболонки, то будь-яка 

тріангуляція точок має щонайбільше 2n − 2 − b трикутників, і ще одну зовнішню "грань" . 

 На площині, кожна вершина має в середньому шість інцидентних трикутників.  

 На площині, тріангуляція Делоне максимізує найменший кут. Найменший кут в 

тріангуляції Делоне, буде не меншим ніж в будь-якій іншій тріангуляції. Правда тріангуляція 

Делоне не обов'язково мінімізує максимальний кут. 

 Коло описане навколо довільного трикутника тріангуляції не містить всередині 

жодних інших вхідних вершин. 

 Якщо коло що проходить через дві вхідні точки не містить всередині жодних 

інших, тоді сегмент що з'єднує ці дві точки є ребром тріангуляції Делоне цих точок. 

 Тріангуляція Делоне множини точок в d-вимірному просторі є проекцією 

точок опуклої оболонки на (d + 1)-вимірнний параболоїд. 

 

Якщо розглядати два трикутники ABD та BCD зі спільним ребром BD (див. малюнки), 

якщо         , трикутники задовольняють умові Делоне. 

Це важлива властивість, бо дозволяє використовувати техніку заміни ребра. Якщо два 

трикутнкики не задовольняють умові Делоне, заміна спільного ребра BD на ребро AC 

утворює два інші трикутники які задовольняють умові Делоне: 

 

Тріангуляція не відповідає умові Делоне бо           . 
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І описані навколо трикутників кола містять більше трьох точок. 

  

 

 

 

Заміна спільного ребра створює для чотирьох точок тріангуляцію що відповідає умові 

Делоне. 

Зауважте, що найменший кут тріангуляції збільшився. 

Багато алгоритмів для обчислення тріангуляцій Делоне спираються на швидкі 

операції для визначення чи точка знаходиться всередині описаного навколо трикутника кола, 

і ефективних структур даних для зберігання трикутників та ребер. В двовимірному випадку, 

якщо D знаходиться всередині кола описаного навколо A, B, C треба перевірити 

чи визначник:  

 
Коли A, B та C впорядковані проти годинникової стрілки визначник додатній тоді і 

тільки тоді, коли D знаходиться всередині описаного кола. 

 

Як вже згадувалось вище, якщо трикутники не задовольняють умові Делоне, ми можемо 

замінити ребро. З цього можна вивести очевидний алгоритм: побудувати хоч якусь 

тріангуляцію, а потім замінювати ребра аж поки вона не буде задовольняти умові Делоне. На 

жаль, це може зайняти O(n
2
) замін ребер, і не узагальнюється на три виміри і більші. 

В алгоритмі "розділяй і владарюй", рекурсивно проводять пряму, щоб розділити 

вершини на дві множини. Для кожної з них будується тріангуляція Делоне, і потім дві 

тріангуляції зливаються вздовж прямої що їх розділювала. Використовуючи деякі хитрі 

трюки, операцію злиття можна здійснити за O(n), і загальний час побудови буде O(n log n). 

Для деяких видів множин точок, наприклад випадково рівномірно розподілених, 

розумний вибір розділювальних прямих може зменшити середній час роботи до 

O(n log log n), при цьому залишаючи час в найгіршому випадку таким самим. 

Парадигма "розділяй і владарюй" для виконання тріангуляцій в d вимірах описується 

в "DeWall: A fast divide and conquer Delaunay triangulation algorithm in E
d
". 

Показано що "розділяй та владарюй" є найшвидшою технікою генерації тріангуляції 
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Делоне.  

Для моделювання тривимірної поверхні, чи інших об'єктів що задані множиною 

вибраних точок, тріангуляція Делоне дає гарний набір трикутників для використання як 

полігони моделі. Зокрема, тріангуляція Делоне уникає вузьких трикутників (з маленькими 

кутами, бо вони мають великі описані кола, порівняно з власною площею). Дивіться 

статтю тріангульована нерегулярна мережа . 

 

 
 

Тріангуляція Делоне для набору 100 точок площини. 

 

Тріангуляції Делоне часто використовуються для побудови мешів для методу 

скінченних елементів, через гарні кути, та швидкі алгоритми побудови. Зазвичай, об'єкт для 

якого потрібно побудувати меш, грубо задається як симпліціальний комплекс; щоб він був 

чисельно стабільним він має бути уточненим. 

 Таким чином застосувавши тріангуляцію Делоне для матриці точок у тривимірному 

просторі ми отримали тривимірну модель полів вібрації, що в подальшому аналізі дає нам 

змогу робити висновки не по складним і громіздким формулам, а лише по тривимірній 

моделі полів вібрації. 

 

Висновки 

1. Дає можливість зменшити кількість вимірів необхідних для аналізу вібрацій.  

2. Зменшити кількість експериментів і спростити процедуру вібродіагностики шляхом 

візуалізації візуалізації полів вібрації інфранизьких частот електромеханічних об'єктів.  

3. Дає змогу аналізувати вібрацію складних технологічних процесів тільки аналізуючи 

тривимірну модель полів вібрації. 
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Вплив потужності спотворення на енергоефективність системи ПЧ-АД 

Анотація 

Стаття присвячена проблемі дослідження ефективності регульованих 

електроприводів. Досліджуються вплив окремих складових повної потужності. У роботі 

використано фізичне моделювання водовідливної установки з використанням  

перетворювача частоти. 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме исследования эффективности регулируемых 

электроприводов. Исследуются влияние отдельных составляющих полной мощности. В 

работе использовано физическое моделирование водоотливной установки с использованием 

преобразователя частоты. 

Annotation 

The article is devoted the problem of research of efficiency of the managed electromechanics. 

Probed influence of separate constituents of complete power. The physical design of the pumping 

setting is in-process utillized with the use  transformer of  frequency. 

Останнім часом спостерігається тенденція збільшення числа регульованих 

електроприводів. За нашими даними співвідношення між електроприводами малої та 

середньої потужності 1:9. Співвідношення потужностей регульованих електроприводів 1:3. 

Потужність яка споживається приводами малої потужності досягає 1/3 від потужності 

середньої. Таким чином це представляє інтерес енергоефективності регульованих 

електроприводів малої потужності.  

Відомі формули визначення РП при несинусоїдних струмах і напругах часто 

суперечать один одному, а їх використання диктується рішенням будь-якого вузького кола 

завдань. При цьому для кожного кола завдань часто пропонується своє розуміння цих 

процесів, своя термінологія і своя декомпозиція параметрів, що описують ці процеси. Все це 

створює плутанину, що затрудняє як розробку нових систем вимірювання та керування, так і 

практику експлуатації енергосистем. Тому актуальною є задача створення логічно 

завершених методик визначення неактивній потужності та її складових - реактивної 

потужності та потужності спотворення, в однофазних і трифазних ланцюгах; придатних для 

використання в сучасних пристроях вимірювальної техніки і максимально наближено 

описують фізичні процеси в електричних ланцюгах при несинусоїдних струмах і напругах.  

Параметр званий "неактивна потужність" (НП) досить часто використовується в роботах, 

присвячених дослідженню обмінних процесів при несинусоїдних режимах, але він поки не 

закріпився в області теорії електротехніки. Застосування параметра "неактивна потужність", 

під яким розуміють "все крім активної", виправдано тим, що він враховує вплив не тільки 

реактивної потужності, але й потужності спотворення. 

Посилення інтересу до розгляду питань, пов'язаних з не синусоїдальними мережимами, 

зумовлений низкою об'єктивних причин. У першу чергу це пояснюється збільшенням частки 

вищих гармонійних складових у токах нелінійних навантажень. Збільшення числа і рівня 

вищих гармонічних складових струмів і напруг пов'язано з широким розповсюдженням 

електротехнічних і електромеханічних пристроїв, що є джерелами гармонік: статичних 

перетворювачів, електродугових печей, зварювальних апаратів, регульованого приводу 
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електромеханізмом, пристроїв з насичуючої магнітними елементами і т.д. Як наслідок - 

зростають втрати в лініях електропередач, збільшуються перешкоди в електрообладнанні, 

погіршується електромагнітна обстановка і якість електроенергії. 

У нелінійних електротехнічних об'єктах процеси споживання електричної енергії 

характеризуються за допомогою повної, активної, реактивної потужностей та потужності 

спотворення, причому 
2 2 2S P Q D (1)    

Потужність спотворення можна записати у вигляді суми ортогональних складових: 
2 2

P QD D D (2)   

які можна виразити через статичні параметри елементів. 

В загальному випадку складові P, Q і D потрібно представити в вигляді єдиної системи 

рівнянь від двох змінних(двох параметрів)  і
 
які описують модель енергетичного 

процесу: 

1

2

3

P f ( , ),

Q f ( , ),

D f ( , ),

 

 

 





 

 

Де 1f ( , )  , 2f ( , )  , 3f ( , )  , непереривні диференційовані функції по обох аргументах в 

області визначення min max min maxD: ;         [3]. 

Несинусоїдальність струму характеризується коефіцієнтом гармонік THD: 

)1()1(

)()3()2(

11
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I

I

I

nIII
THD 


  

де )()...1( nII -ефективні значення струму першої і т.д. гармонік, 


I  - ефективний струм всіх вищих гармонік 

Для визначення енергетичних характеристик роботи електромеханічної системи була 

використана фізична модель водовідливної установки. На ній проведені дослідження 

режимів роботи при регулюванні за допомогою засувки і за допомогою зміни частоти 

обертання робочого колеса насоса, із застосуванням ПЧ. При цьому враховуються всі 

складові електричної потужності, споживаної установкою. 

Функціональна схема водовідливної установки зображена на рис. 1 
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Рисунок 1. Схема водовідливної установки 

Установка, структурна схема якої наведена на рис. 2, виконана на базі автоматизованої 

станції водопостачання з насосом Н1 фірми Grundfos. Автоматизація насосної станції 

здійснюється за допомогою перетворювача частоти UZ1 фірми Lenze з використанням 

датчика тиску, і її робота полягає в контролі і підтримці заданого тиску в напірному 

трубопроводі. Перетворювач частоти має вбудований ПІ-регулятор, на вхід якого подається 

внутрішній сигнал завдання і зворотний зв'язок по тиску, реалізована за допомогою датчика 

тиску фірми Danfoss марки MBS 3000. Датчик перетворює значення тиску в струмовий 

аналоговий сигнал 4-20 мА, який подається на клеми перетворювача частоти для 

підключення зворотного зв'язку. Важливим вузлом станції водопостачання є мембранний бак 

(HA), в якому знаходиться рухома мембрана, з одного боку якої знаходиться повітря під 

тиском 4 бари. При включенні насоса, бак заповнюється водою до тих пір, поки не буде 

досягнуто заданий тиск, після чого насос зупиняється, а за допомогою мембранного бака в 

напірному трубопроводі підтримується необхідний тиск. При появі витрати, вода 

видавлюється з бака. При падінні тиску, нижче заданого, насос знову включається, і буде 

працювати, або на мережу, або на заповнення мембранного бака в залежності від того, в 

якому становищі знаходиться вентиль Z1.  

В процесі дослідження були зняті: 

- зовнішні характеристики насоса при номінальній частоті обертання  
 GfH 

, const
, для цього підключали електродвигун насоса безпосередньо до мережі. 

- енергетичні характеристики установки  GfP 1 ,  Gfcos  при підключенні двигуна насоса 

до перетворювача частоти 

- характеристики   constGfH  , var  

Результати експериментів представлено в таблиці: 

              

 
Таблиця 1.Дані отримані в результаті вимірів         Таблиця 2.Дані отримані в результаті 

вимірів 
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Таблиця 3. Дані отримані в результаті розрахунків 

 
Таблиця 4. Дані отримані в результаті розрахунків 

На основі отриманих результатів досліджень можна переконатися що необхідно 

враховувати вплив потужності спотворення на енергетичні показники системи. Особливо це 

видно на графіку, який наглядно показує як змінюються гармонічні викривлення, коли АД 

безпосередньо підключено до мережі(нижня крива рис.1) і коли підключено від 

перетворювача частоти(верхня крива рис.1). Потужність спотворення THDI за струмом при 

безпосередньому підключенні до мережі не перевищеє 5,6 %. Потужність спотворення 

майже не залежить від навантаження і змінюється в діапазоні 5,05-5,6 %. 

Характер зміни THDI пояснюється зміною параметрів електродвигуна в залежності від 

навантаження. Реактивні параметри електродвигуна залежать від частоти. При зміні 

швидкості обертання вала насоса змінюється параметри двигуна, що відображаються на 

параметрах потужності спотворення. При мінімальній частоті значення мінімальне, при 

збільшенні частоти крива згладжується, в робочому діапазоні сильно не змінюється. 

Навантаження змінювалося в діапазоні від 0-0,45 м
3
/год. THDI мінімально не перевищувало 

220 % і було не менше 185%. 
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Рисунок 1. Сумарні гармонічні викривлення  THDI за струмом 

Гармонічні викривлення THDU за напругою майже не відрізняються при підключенні 

безпосередньо до мережі і підключенні від перетворювача частоти. THDU за напругою 

чисельно не перевищує 1,3%  і не менше 1,1%, з чого можна зробити висновок, що його 

графік майже монотонний і сильно не змінюється.  

 
Рисунок 2. Сумарні гармонічні викривлення  THDU за напругою 

Висновки 

4. Безперервно зростає кількість електроприводів малої потужності і зростає сумарне 

споживання електроенергії цими приводами. Отже, в зв’язку з цим виникає необхідність 

враховувати енергетичні показники приводів малої потужності. 

5. Гармонічні викривлення THDU за напругою майже не залежить від навантаження 

електроприводу і не відрізняються при його живленні безпосередньо до мережі і 

підключенні від перетворювача частоти. Чисельно THDU знаходиться в діапазоні 1,1-1,3%.  

6. Характер зміни THDI пояснюється зміною параметрів електродвигуна в залежності 

від навантаження. При мінімальній частоті значення THDI мінімальне. При збільшенні 

частоти THDI монотонно зростає, в робочому діапазоні практично не змінюється і чисельно 

не перевищувало 220 % і було не менше 165%. 

0

50

100

150

200

250

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

TH
D

  I
,%

 

G, м3/ч Регулювання із зміною частоти 
обертання робочого колеса … 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

TH
D

  U
,%

 

G, м3/ч 

Регулювання із зміною частоти 
обертання робочого колеса … 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

247 

7. З явищем потужності спотворень можна боротися за допомогою застосування 

фільтрів ЕМС, які згладжують криву струму і при цьому вона стає більш близька за формою 

до синусоїди. Загальні втрати потужності спотворення складаються із втрат в інверторі і в 

двигуні. 
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Останнім часом спостерігається сплеск інтересу до засобів передачі даних по лініях 

електроживлення. Це обумовлено, перш за все, повсюдно зростаючою потребою в засобах 

телекомунікацій як в глобальному, так і в локальному масштабах. Системи управління і 

моніторингу в промисловості і на транспорті, в медицині, енергетиці, системах екологічної 

безпеки та інших областях людської діяльності стають все більш інтелектуальними і 

розподіленими. 

В последнее время наблюдается всплеск интереса к средствам передачи данных по 

линиям электропитания. Это обусловлено, прежде всего, повсеместно возрастающей 

потребностью в средствах телекоммуникаций как в глобальном, так и в локальном 

масштабах. Системы управления и мониторинга в промышленности и на транспорте, в 

медицине, энергетике, системах экологической безопасности и других областях 

человеческой деятельности становятся все более интеллектуальными и распределенными.  

Recently there has been a surge of interest to the means of data transmission over power 

lines. This is due, above all, throughout the growing demand for telecommunications facilities in 

both globally and locally. Control and monitoring systems in industry and transport, medicine, 

energy, environmental systems, security and other human activities are becoming more intelligent 

and distributed. 

Проблема передачи информации по силовым кабелям изучается около 30 лет в рамках 

десятков специальных проектов в научно-исследовательских лабораториях по всему миру. 

В наше время существует два вида передачи информации по силовым проводникам: 

передача точка-точка по высоковольтным линиям напряжения (ВЛ) и широкополосная 

общесетевая передача данных, (BPL –Broadband Power Line), в сетях среднего и низкого 

напряжения (0,4-35 кВ). Каждый из этих видов имеет свои особенности.  

Высоковольтные линии электропередач (ЛЭП) уже давно используются в 

энергосистемах для передачи информации на высоких частотах (ВЧ). ВЧ-связь постоянно 

развивается и остаётся наиболее надёжным средством управления удалёнными объектами 

электроэнергетических систем и экономически выгодным видом связи при передаче малых 

объёмов информации на большие расстояния . 

Привлекательность этой технологии для операторов сетей электроснабжения состоит 

в том, что для передачи информационных сигналов используется собственная 

инфраструктура электросети. Таким образом технология является не только очень 

экономичной – отсутствуют текущие расходы на содержание каналов связи, но и позволяет 

предприятиям энергоснабжения быть независимыми от провайдеров услуг связи, что 

особенно важно в аварийных случаях, и даже предписывается на законодательном уровне 
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многих стран. ВЧ связь является универсальным технологическим решением как для 

предприятий занимающиеся передачей и распределением электроэнергии, так и компаний 

ориентированных на предоставлении услуг населению. 

В современных цифровых ВЧ системах плотность информации при использовании 

быстрых сигнальных процессоров и цифровых способов модуляции может быть увеличена 

по сравнению с аналоговыми системами с 0,3 до 8 бит/сек. Таким образом, для полосы 

частот 8 кГц в каждом направлении (прием и передача) может быть достигнута скорость 64 

кбит/с, в то время как у PowerLink данный показатель составляет 76,8 кбит в секунду, 

занимая полосу 8 кГц (PowerLink – первая система ВЧ связи позволяющая передавать сигнал 

видеонаблюдения). 

Аппаратура ВЧ-связи по линиям электропередач — это, как правило, двухполосная 

аналоговая система передачи (ACП), в которой дополнительно установлен высоковольтный 

блок подключения к ЛЭП, а также имеются специфические окончания для решения задач 

управления, передачи сигналов телемеханики и межмашинного обмена в энергосетях.  

Основными особенностями ВЛ, которые необходимо учитывать при анализе 

параметров ВЧ трактов являются: 

- достаточно большие расстояния между проводами ВЛ 35 кВ и выше (для линий различных 

классов напряжения эти расстояния изменяются от 3,5 до 25 м), соизмеримые с 

расстояниями между проводами ЛЭП и землей.  

- невозможно обеспечить распространение сигналов по ЛЭП без отражений, что вызывает 

появление стоячих волн, ухудшающих условия распространения сигналов. Это 

обуславливается как наличием на ЛЭП неустранимых неоднородностей в виде ответвлений 

от ЛЭП к промежуточным подстанциям (ПС), так и практической невозможностью 

обеспечить согласование нагрузки на концах ЛЭП с ее волновым сопротивлением; 

- на проводах ЛЭП высокого напряжения имеют место коронирование проводов и частичные 

разряды в изоляции оборудования. Корона и частичные разряды в изоляции являются 

причиной появления в ВЧ каналах по ЛЭП постоянно действующих помех специфического 

вида с относительно высоким уровнем. Кроме того, в ВЧ каналах имеют место 

кратковременные помехи, обусловленные переходными процессами в ЛЭП при коротких 

замыканиях (КЗ) проводов и при переключениях (коммутациях) высоковольтного 

оборудования. 

Любой канал связи можно условно разделить на две части - приемопередающую 

аппаратуру уплотнения и линию связи между этой аппаратурой. Роль линии связи в ВЧ 

каналах по ЛЭП выполняет ВЧ тракт по фазным проводам или грозозащитным тросам ЛЭП, 

связывающих подстанции, на которых устанавливается аппаратура уплотнения. 

Основные особенности, отличающие ВЧ тракты от обычных проводных линий связи, 

определяются особенностями ЛЭП как среды передачи сигналов. Эти особенности 

обусловлены тем, что ЛЭП конструируется для передачи электроэнергии на промышленной 

частоте и лишь в той или иной мере может приспосабливаться для передачи по ней ВЧ 

сигналов. 

Высокочастотным трактом называется составной четырехполюсник, заключенный 

между входом и выходом оконечной или промежуточной аппаратуры уплотнения АУ, 

который включает в себя: 

Многополюсники — многопроводные ЛЭП (воздушные или кабельные), ответвления 

от них; ПС с установленным на них высоковольтным оборудованием; 

четырехполюсники— устройства присоединения УП , состоящие из фильтров 

присоединения (ФП) с конденсаторами связи (КС), ВЧ кабели, разделительные фильтры и 

т.д.; 
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двухполюсники— высокочастотные заградители ВЧЗ, разделительные контуры, 

являющиеся частным случаем разделительных фильтров. 

Так как именно ЛЭП определяет условия передачи сигнала по ВЧ тракту,в общей 

схеме ВЧ тракта удобно выделить линейный тракт, который начинается и заканчивается в 

точках подключения устройств присоединения к проводам ЛЭП,как это показано на рис.1. 

Как и для любого четырехполюсника, условия передачи сигнала по ВЧ тракту 

достаточно полно описываются системой рабочих параметров, в которую входят рабочее 

затухание и входное сопротивление1. 

Рабочее затухание ВЧ тракта определяет степень ослабления синусоидального 

сигнала при передаче его от передатчика к приемнику. 

Все схемы присоединения к проводам (фазам или грозозащитным тросам) ЛЭП 

можно разделить на две группы: 

присоединение между проводами и землей. Это, как правило, схемы фаза-земля, трос-земля 

и два троса- земля; 

присоединение между проводами. Это, как правило, схемы фаза-фаза, трос-трос, 

внутрифазное или внутритросовое присоединение соответственно к изолированным 

проводам расщепленной фазы или троса. 

Наиболее распространенными являются схемы присоединения фаза-земля (рис. 1) и 

фаза-фаза (рис. 2). 

Рисунок 1. Присоединение к линии по схеме фаза В- земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис. 2 показаны два варианта соединения АУ с ФП при схеме присоединения фаза-

фаза - с помощью двух коаксиальных 

ВЧ кабелей (обычно используемая схема) и одного коаксиального ВЧ кабеля.  
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Рисунок 2. Присоединение к линии по схеме фаза В- фаза С с двумя вариантами 

использования ВЧ кабелей 

В последнем случае необходим дифференциальный трансформатор, который должен быть 

составной частью ФП. Внутрифазное присоединение осуществляется, как правило, на 

линиях 330 кВ, у которых фаза расщеплена на два провода (две составляющие). 

При осуществлении такого присоединения все дистанционные распорки, 

устанавливаемые на фазах линии и удерживающие провода расщепленной 

фазы на определенном расстоянии один от другого (обычно 40 см.), делаются не 

проводящими, а из изолирующего материала. При этом составляющие расщепленной фазы 

образуют двухпроводную линию, по которой организуется внутрифазный ВЧ тракт. На рис. 

3 представлено внутрифазное присоединение к фазе линии с фазами, расщепленными на две 

составляющие. 

 

 
Рисунок. 3. Внутрифазное присоединение к фазе B линии с фазами, расщепленными на две 

составляющие. 

Как уже отмечалось выше, отличие ВЧ трактов по ВЛ от трактов по обычным 

проводным линиям связи заключается в том, что сама ВЛ является источником 

электрических помех. Эти помехи появляются из-за наличия на проводах ВЛ высокого 

напряжения промышленной частоты, и воздействуют на приемники каналов связи наряду с 

обычными видами помех (от грозовых разрядов, радиостанций и других каналов передачи 

информации). 

Помехи можно разделить на помехи, генерируемые ЛЭП при нормальном режиме, и 

дополнительные виды помех, возникающие при коммутационных операциях выключателями 

и разъединителями и аварийных ситуациях. 

PLC — это сравнительно недавно появившаяся технология в области передачи 

информации по электрическим сетям низкого напряжения, которая обеспечивает работу в 

частотном диапазоне от 1 до 30 МГц. 

Прототипом PowerLine является технология PowerPacket фирмы Intellon, положенная 

в основу создания единого стандарта HomePlug1.0 specification (принятого альянсом 

HomePlug в 2001 г.), в котором определена скорость передачи данных до 14 Мбит/с. 

Однако эта технология сталкивается с некоторыми значительными трудностями, 

связанными с ее характеристиками, особенно в том, что касается соответствию стандарту 

EMC. Одна из самых критичных проблем — это испускание ЭМ-полей, которое может 

нарушить радиотрансляцию в том же частотном диапазоне. 

Четыре прикладных области могут быть покрыты с помощью PLC-технологии: 
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 внешняя, то есть в общественной сети обеспечения: автоматизация, мониторинг, функции 

удаленного снятия измерений, оперативная телефонная служба. Это может быть произведено 

с помощью существующих распределительных сетей, без проведения дополнительных 

линий. 

 внутренняя, то есть внутри здания потребителя: контроль и мониторинг, включая 

функции сигнализации, внутренняя система коммуникации (так называемая, «домашняя»), 

легкое объединение в сеть оборудования, обрабатывающего данные. Все это реализуется с 

использованием существующей у потребителя проводки и не требует прокладывания 

дополнительных линий или использования радиооборудования. 

 граничная, то есть соединяющая внутреннюю и внешнюю PLC-области: например, 

службы для потребителя находятся рядом с энергообеспечением. 

 мониторинг работы систем с обеспечением соответствующей реакции 

удаленный контроль оборудования (такого как электрические нагреватели или 

кипятильники). 

 Обеспечение общественных телекоммуникационных служб, путем связи внешней PLC-

системы с телекоммуникационной основой: например, высокоскоростного интернет-доступа, 

общественной телефонии, при необходимости видео.  

Архитектура информационного взаимодействия на основе электросетей имеет 

эталонную семиуровневую модель OSI. Даже в рамках одной прикладной области 

конкретные ее реализации отличаются методами надежной доставки данных на различных 

уровнях иерархии. Повышение надежности передачи на физическом уровне связано с 

выбором способа модуляции и частотного диапазона, с использованием методов цифровой 

обработки сигналов и адаптивного управления. Здесь в первую очередь следует отметить 

перспективность алгоритмов широкополосной (Spread Spectrum) модуляции, существенно 

повышающей помехоустойчивость передачи. При использовании SS-модуляции мощность 

сигнала распределяется в широкой полосе частот, и сигнал становится незаметным на фоне 

помех.  На принимающей стороне значимая информация выделяется из шумоподобного 

сигнала с использованием уникальной для данного сигнала псевдослучайной кодовой 

последовательности. С помощью различных кодов можно осуществлять передачу сразу 

нескольких сообщений в одной широкой полосе частот.  

Основные способы повышения надежности передачи на канальном уровне 

следующие: 

 разбиение пакетов данных на кадры небольшой длины; 

 использование корректирующих кодов для выявления и исправления ошибок; 

 применение низкоуровневых протоколов надежной передачи на основе 

     подтверждений приема коротких кадров; 

 использование эффективных методов управления доступом к среде передачи данных. 

Рассмотрим более подробно технологию построения данной системы. С одной стороны, 

высокие частоты предоставляют широкий частотный диапазон, необходимый для 

высокоскоростных приложений; с другой стороны,  на этих частотах происходит сильное 

ослабление сигнала в линии. Это делает передачу сигнала с удовлетворительным качеством 

возможным в основном только в сетях с низким напряжением. Следует рассмотреть две 

системы  

 внешнюю, на силовых линиях: «Систему доступа» для коммунальных целей 

 находящуюся внутри дома: «Домашнюю систему» для частных целей (следует 

заметить, что Коммунальная система тоже может выполнять свои функции 

внутри здания) 

Рисунок 4 представляет классическую европейскую сеть с топологией «звезда». 
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Основной трансформатор поддерживает несколько домов (или одно большое 

производственное здание). Внешние линии представляют собой 3ф кабели в городах или 

надземные линии в сельской местности. Проводка внутри зданий сделана на основе 2ф или 

3ф +N проводников (Американские и Японские сети имеют абсолютно другую структуру). 

Практически работать в сетях с низким напряжением в мегагерцовом диапазоне очень 

сложно: существует множество абсолютно различных конфигураций, постоянно меняется 

загруженность сети, и большинство PLC-характеристик должны учитываться статистически. 

Высокая частота приводит к возникновению резонансных эффектов. 
«Хребет» на рисунке 4 — это классический широкополосный канал: контрольный кабель 

коммунальной системы, радио связь, телевизионный кабель и т.д.В случае если длина линии низкого 

напряжения превышает радиус распространения сигнала, необходимо устанавливать повторители и шлюзы. 

Рисунок 4 
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LV- сеть низкого напряжения   Cn - потребитель 

CC- контрольный центр коммунальной сети LAN – локальная сеть 

B – «хребет»      IC – внутренний контроллер 

LV-G – шлюз системы низкого напряжения M - модем 

H-G – «домашний» шлюз 

R - повторитель 

Системы PLC прелагают новый сервис в использовании силовых линий, который не 

был возможен ранее. Учредители PLС предполагают несколько возможных применений 

технологии. Они требуют высокой надежности коммуникационной системы, сто должно 

быть отражено и в электромагнитных требованиях.  

Большинство из них — это двунаправленные службы, работающие от центральной 

контрольной точки до приложения или от приложения к центральной точке. Сложность 

заключается в том, что несколько приложений могут работать одновременно. 

Магистральная передача в целом, а PLC-системы в частности — это крайне сложные 

системы, разработка и поддержка работы которых требует учитывать многочисленные 

аспекты. В данной главе рассмотрим те аспекты, которые связаны с электромагнитными 

проблемами, как то: эффекты проводимости в сетях и эффекты излучения. В них входят: 
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 определение частотной полосы и соответствующих частот 

 трансмиссионные характеристики и затухание сигнала в линиях 

 ограниченный уровень шума внешних источников 

 исключение возможности порчи сетевых устройств передаваемыми сигналами. 

 исключение возможности порчи в связи с излучаемыми полями 

 исключение взаимного влияния между системами 

 уровень отклика от устройств-приемников 

 допустимость и ограничение уровня сигнала 

 модуляция и кодирование сигнала 

 

PLC-системы нуждаются в достаточно широкой полосе частот, чтобы выполнять 

высокоскоростные функции. Эта полоса  располагается в пределах 1-30 МГц.  

Существуют три проблемы: 

 данный диапазон частот занят коротковолновыми радиослужбами: 

широковещательной, службой безопасности, любительским радио. Поэтому 

эти частоты должны быть исключены 

 необходимо избегать интерференции между адресными и внутренними 
системами; решение — выделять отдельную полосу частот для каждого 

приложения 

 испускаемые электромагнитные поля могут нарушать прием 

широковещательных радиотрансляций или других служб в том же 

частотном диапазоне.  

Большое разнообразие сетей и условий нагрузки делает очень сложным подсчет 

уровня напряжения сигнала на радиочастоте в 50/60-герцовых системах.  

Когда невозможно достичь необходимого уровня отклика, требуется установка 

повторителей. Могут также потребоваться шлюзы между линиями обеспечения и 

внутренними линиями.  

Методы модуляции сигналов и кодирование команд, в общем, не рассматриваются как 

проблемы, но, так как они тесно связаны с нарушениями работы сети, мы коротко 

рассмотрим их.  

Что касается метода модуляции, в связи с передачей различных сигналов и иммунитету 

к импульсным помехам рассматриваются только широкополосные методы с частотным 

мультиплексированием. OFDM-модуляция (Orthogonal Frequency Division Multiplexing — 

Мультиплексирование с разделением по ортогональным частотам), похоже, пользуется 

наибольшим предпочтением. Она состоит в разделении доступного спектра на большое 

число подканалов и передаче данных по N из этих каналов с частотами f1,f2,…,fN. 

Преимущество этого метода состоит в том, что он позволяет избегать каналов, 

соответствующих запрещенным частотам и, в связи с этим, повысить уровень передаваемого 

сигнала. Подробнее мы остановимся на OFDM-модуляции, являющейся основой технологии 

PLC, немного позднее. 

Метод кодирования должен выбираться в соответствии с конкретными выполняемыми 

функциями. Важный пункт, который надо учитывать — это одновременный запуск 

различных приложений, например, команд и Интернет или телефона. Каждому приложению 

при этом выделяется определенное количество каналов. 
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г. Киев   

Украина 

 

Однією з тенденцій в області енергозберігаючих технологій останніх років є 

застосування частотно-регульованих приводів на основі асинхронних електродвигунів 

короткозамкнених і напівпровідникових перетворювачів частоти, що знижують 

споживання електричної енергії, що підвищують ступінь автоматизації, зручність 

експлуатації устаткування і якість технологічних процесів. 

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 степень автоматизации, 

удобство эксплуатации оборудования и качество технологических процессов. 

One of the trends in energy-saving technologies in recent years is the use of variable speed 

drives based on asynchronous squirrel-cage motors and semiconductor converters, which reduce 

electricity consumption, increase the degree of automation, ease of use of equipment and quality 

processes. 

 

Проблема передачи информации по силовым кабелям изучается около 30 лет в рамках 

десятков специальных проектов в научно-исследовательских лабораториях по всему миру. 

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 степень 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, стандартизацией и высоким 

коэффициентом полезного действия. АД позволяют вносить изменения в конструкцию для 

удовлетворения специальному применению и различным условиям среды. Фактически они 

имеют только два недостатка: большой пусковой ток (57 Iном.) и ограниченные возможности 

регулирования частоты вращения. 

Асинхронный двигатель общего применения сконструирован так, что оптимальная 

плотность электромагнитного потока у него при номинале питающего напряжения 200 В и 

частоте 50 Гц. 

Выходные токи и напряжение преобразователя частоты в отличие от стандартной сети 

имеют не синусоидальную форму, а пики, высшие гармоники тока и напряжения, быстрое 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

257 

изменение частоты и напряжения во времени. Это приводит к увеличению напряжения на 

изоляции двигателя, увеличиваются потери двигателя, его вибрация и шум. Так как 

техническим условием завода-изготовителя не предусматриваются испытания стандартного 

асинхронного двигателя при питании его от преобразователя частоты, появляется 

необходимость в проведении дополнительных проверок двигателя. Международным 

электротехническим комитетом,  принят стандарт МЭК 34-17 «Асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором, питаемые от преобразователей частоты». 

При использовании фильтров или дополнительных реактивных сопротивлений для 

улучшения параметров выходного напряжения и тока преобразователя частоты 

(приближения их к синусоидальной форме) необходимо обращать внимание на падение 

величины питающего напряжения двигателя при максимальном токе нагрузки. Падение 

напряжения должно быть не более 37%. Это обусловлено тем, что максимальный момент 

асинхронного двигателя пропорционален квадрату величины питающего напряжения. Для 

устойчивой работы асинхронного двигателя и производственного механизма необходимо 

определенное сочетание механических характеристик двигателя М(n) и нагрузки Мс(n). 

Двигатель устойчиво работает, когда 
dM dMc

dn dn
  [5]. 

Момент сопротивления механизма характеризуется начальным статическим 

моментом при трогании с места и характером изменения момента сопротивления в 

зависимости от скорости. 

В общем виде для большинства вращающихся механизмов момент сопротивления Мс 

выражается формулой 

 . . .

Р

с с нач с н с нач

Н

n
М М М М

n

 
     

 
,                                   (4.1) 

где Мс.нач - начальный момент сопротивления вращающегося механизма (без учета 

момента трения покоя), н·м.; Мс.н - номинальный момент сопротивления механизма, н·м; Р - 

показатель степени; n - режимная частота вращения; nН - номинальная частота вращения, 

об/мин. 

При Р = 0 момент сопротивления не зависит от частоты вращения, при Р = 2 момент 

сопротивления механизма вентиляторного типа изменяется пропорционально квадрату 

частоты вращения (числу оборотов в минуту). 

Так, в ГОСТ 13107-97 «Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения», 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 вычисляют по формуле  
2 2

1 0BXk k k  ,                                                         (6.1) 

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 ТУ на преобразователь . Требования к максимальным 

искажениям тока в процентах от максимального тока, потребляемого нагрузкой, приведены  

в IEEE 519-1992.  

В цепях с несинусоидальными токами, что характерно для электроприводов, 
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управляемых от вентильных преобразователей. При анализе процессов по основной 

гармонике (гладкой составляющей) без учета высших гармоник можно, как и в 

традиционном рассмотрении, использовать понятие  

Рассмотрим общие выражения для определения которые будут 

конкретизированы при анализе различных типов электроприводов. 

Используя методы определения активной Р, реактивной Q и полной S мощностей в 

трехфазных цепях переменного тока при управлении от вентильных преобразователей , 

получим выражения для отыскания при синусоидальном напряжении питающей 

сети. Выражение для kM выглядит следующим образом: 

 
где Р и S — активная и полная мощности, потребляемые от сети переменного тока 

трехфазной нагрузкой; Q — реактивная мощность, или мощность сдвига трехфазной 

нагрузки, обусловленная сдвигом по фазе основной гармоники тока нагрузки относитель-

но синусоидального напряжения питающей сети; Т — мощность искажения, обусловленная 

наличием в составе несинусоидального периодического тока, кроме основной, высших 

гармоник; H — мощность несимметрии, учитывающая дополнительные потери энергии, 

связанные с неравномерной загрузкой фаз трехфазной нагрузки. Большинство 

применяемых для управления асинхронным двигателем преобразователей обеспечивают 

симметричную, равномерную загрузку фаз двигателя, поэтому Н= 0. 

Значения мощностей S и Р в установившемся режиме записываются в следующем 

виде [37]: 

Тогда 

22 

где — номинальное действующее линейное напряжение трехфазной сети;

— действующие значения токов фазы соответственно А, В, С статора;

— действующие значения первой гармоники токов фаз А, В, С статора;

 фазный сдвиг первой  

гармоники статорного тока фаз А, В, С по отношению к напряжению фазы А, В, 

С питающей сети;  механическая мощность на валу асинхронного двигателя, Pмех = 

 
Статорные токи отдельных фаз двигателя, как правило, симметричны. В этом 

случае  

 где — действующий ток фазы статора;  действующий ток 
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первой гармоники фазы статора. Тогда 

  kи=I11/ I1      коэффициент искажения. 

Для оценки нагрева обмоток двигателя высшими гармониками и определения 

возрастания потерь при полигармонических токах по сравнению с синусоидальными 

введем коэффициенты перегрузки по токам статора и ротора При 

симметричных режимах значения для отдельных фаз статора и ротора одинаковы: 

 
где I2 — действующий ток фазы ротора; — действующее значение первой 

(основной) гармоники тока ротора.  

В качестве показателя экономичности работы электропривода в переходных 

режимах используем значение энергии потерь за время переходного процесса

Очевидно, в общем случае  

 
где — время переходного процесса; — суммарная мощность потерь в 

двигателе: 

где — потери в меди соответственно статора, ротора асинхронного 

двигателя (для асинхронных двигателей с фазовым ротором вместо используется 

величина — полные потери в роторной цепи двигателя); , — потери в стали 

соответственно статора, ротора; — дополнительные потери; 

 — механические потери. В зависимости от типа анализируемого 

асинхронного электропривода отдельные составляющие потерь в формуле (2.9) могут быть 

незначительными в общем балансе потерь и их можно не учитывать при 

определении . В ряде случаев потери в полупроводниковом преобразователе , от 

которого питается асинхронный двигатель, могут оказаться существенными и потребуется 

их учет при определении , т. е.  

 
где — потери в преобразователе; — потери в электроприводе,

 

Эти вопросы будут конкретизированы при рассмотрении разных типов 

электроприводов. 

Еще один аспект, требующий рассмотрения, — это особенности математического 

описания и модели полупроводниковых преобразователей, которые используются для 

регулирования асинхронного двигателя, и систем управления ими.  

Мощность потерь энергии в асинхронном двигателе. Анализ потерь энергии в 

различных режимах электропривода важен как с точки зрения анализа 

экономичности работы системы, так и для оценки теплового состояния двигателя 

при выборе или проверки его по условию нагрева. 

При частотном способе регулирования скорости определяющими для 

асинхронного двигателя являются следующие виды потерь: 

потери в меди обмотки статора и обмотки ротора  обусловленные 

 

23 
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первыми гармониками токов обмоток;  

потери в стали статора от гистерезиса и вихревых токов 

 
механические потери  

добавочные потери пропорциональные квадрату основ- 

ной гармоники тока статора.  

Потери в меди обмотки статора и ротора пропорциональны 

квадратам их токов. В системе единиц физических величин формулы для расчета 

потерь в обмотках запишем в следующем виде: 

где — модули результирующих векторов токов обмоток статора и ротора,

 

значения модулей результирующих векторов токов статора и ротора в 

номинальном режиме. 

Потери в стали статора на гистерезис и вихревые токи  зависят от 

частоты и потока двигателя: 

где , — потери в стали статора на гистерезис и 

вихревые токи в номинальном режиме; \|/0 — модуль результирующего вектора 

главных потокосцеплений,  

угловая частота напряжения статора; и — значения модуля 

результирующего вектора главных потокосцеплений и угловой частоты напряжения 

статора в номинальном режиме. 

44 

где — механические потери при номинальной скорости 

вращения двигателя; — номинальная скорость вращения двигателя. 

Добавочные потери , пропорциональные квадрату тока обмотки статора, 

определяются по  формуле 

 
где — добавочные потери двигателя при работе в номи- 

нальном режиме. 

Суммарная мощность потерь энергии в асинхронном двигателе при частотном 

способе регулирования его скорости определяется по формуле 

 
Как следует из формул (2.36)... (2.41), каждая из составляющих суммарных потерь 

(2.42) зависит от режима работы асинхронного двигателя. 

АД в переходных режимах электропривода, например при пуске двигателя, при 

переходе от одной скорости к другой и торможении. 
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В общем случае потери энергии во время переходного процесса представляют собой 

мгновенную мощность суммарных потерь в элементах преобразователя частоты и 

асинхронном двигателе: электрических, магнитных, механических и добавочных. Однако 

полный учет суммарных потерь в переходном процессе даже на уровне тех оценок, которые 

были приняты для установившегося режима, не представляется возможным, что 

объясняется следующими причинами. 

Аналитическое определение суммарных потерь в ПЧ и АД при их работе в 

динамических режимах, сопровождающихся электромагнитными переходными 

процессами в преобразователе и двигателе, представляет собой сложную задачу. 

Приведенные общие уравнения динамики системы ПЧ—АД учитывают только потери 

энергии в меди обмоток реакторов ПЧ и потери энергии в меди обмоток статора и 

ротора АД. Формулы электрических потерь в вентилях выпрямителя и 

полупроводниковых ключах автономного инвертора напряжения, а также формулы 

магнитных, механических и добавочных потерь в двигателе приемлемы для устано-

вившихся режимов работы привода. Использование их для расчета мгновенных суммарных 

потерь энергии в переходных режимах требует дополнительного обоснования. 

Превалирующими в общей сумме потерь в переходных режимах при средних и больших 

нагрузках являются мгновенные электрические потери в двигателе: 

 
 

К электрическим потерям в двигателе прибавляются электрические потери в 

реакторном оборудовании силовой части электропривода: 

 
При реостатном регулировании скорости потери в роторных цепях электропривода 

линейно связаны со скольжением, что приводит к низким энергетическим показателям 

системы. Перераспределение потерь между сопротивлениями ротора двигателя и 

добавочными сопротивлениями происходит таким образом, что при снижении скорости 

потери в АД не превышают номинального значения , поэтому, если не учитывать 

ухудшение теплоотдачи самовентилируемых двигателей, нет необходимости увеличивать 

установленную мощность двигателя для предотвращения его перегрева.   

 Выводы. Точную картину процессов в асинхронном электроприводе с учетом 

гармонического состава токов, питающих двигатель, оценку энергетических показателей, 

учет влияния полупроводниковых электроприводов на питающую сеть можно получить, 

анализируя совместную работу системы «преобразователь — двигатель» с использованием 

взаимосвязанного математического описания указанных элементов системы.  
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3D МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ. 

Коломієць В.О. ,студент, керівники  Дубовик В.Г. , Лебедєв Л.М. 

 
В данной работе рассматриваеться вопрос визуализации моделей электромеханических 

комплексов, машин и механизмов при изучении теоретического материала.  

У данній роботі розглянуто питання візуалізації моделей електромеханічних комплексів 

машин і механізмів при вивченні теоретичного матеріалу. 

In this paper, consider  the question  visualization models of electromechanicalsystems and 

machinery in the study of theoretical material. 

 

Введение.  Как известно большую часть информации человек получает именно визуально. 

 В современном мире наблюдается усиление визуальных коммуникаций, текстуальное 

восприятие смысла уступает место визуально активному его пониманию: компьютерная 

графика, гипертексты электронных пособий, визуальные модели электромеханических 

комплексов, а также широкий круг научных исследований, результаты которых невозможно 

выразить в вербальной форме, требует разработки новых методологий моделирования 

визуального восприятия.  

Визуализация технических процессов, агрегатов и машин горной электромеханики 

необходима на всех этапах обучения специалистов, начиная от ознакомления с базовыми 

агрегатами, машин и механизмов до сложных систем и технологических комплексов. 

 

Цель работы. Обоснование необходимости создания 3D моделей горнах 

электромеханических комплексов, машин и механизмов, а также анимации для учебных 

процессов и исследовательских целей. Данная статья освещает одну из проблем изучения 

теоретического материала и посвящена обзору и анализу технологий, используемых для 

предоставления теоретических знаний. 

 

Материал и результаты исследования. Всякий раз при зрительном восприятии 

информации мы в первую очередь пытаемся обнаружить сходства и различия в том, что 

видим. Благодаря этому мы можем не только выделить объекты в образе, но и понять их 

значения. Например, различие в цвете подразумевает, что перед нами два различных объекта 

(или две различные части одно объекта), различие в масштабах подразумевает, что один 

объект расположен дальше от нас, чем другой, и так далее. После того, как наш мозг 

проанализирует отношения между объектами, мы собираем все части образа воедино и 

понимаем, что мы видим. 

Эти принципы восприятия дают нам ключ к пониманию того, как мы группируем 

информацию. Например, как объекты, которые расположены рядом друг с другом, 

группируются нами по признаку близости, также как одинаковые объекты группируются 

нами по признаку схожести. 

При всем множестве вариантов существуют четыре главных категорий визуальных 

характеристик объектов: цвет, фактура, форма и размер. Изменение объекта по одной из этих 

категорий создает визуальный контраст. Чем сильнее контраст между двумя объектами, тем 

больше вероятность, что они будут восприняты мозгом как два отдельных, несвязанных друг 

с другом объекта. 
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Рис.1 Розріз 3D моделі двигуна постійного струму 

 

Трёхмерная визуализация технологических процессов - незаменимый инструмент при 

демонстрации сложных электротехнических процессов, деталей, узлов. Возможности 3D-

графики на порядок превосходят таковые у двухмерных изображений – схем, чертежей и 

рисунков, используемых для графического отображения технологического процесса. Для 

сравнения обратимся к черно-белым схемам и чертежам, традиционно используемых в 

процессе обучения. Практически никогда они не дадут такой наглядности, как реалистичная 

и многокрасочная 3D-графика. Кроме того, современные программы и системы 3D-

моделирования при необходимости могут создавать объекты и описания процессов со 

степенью реалистичности, близкой к фотографической. Правда, в нашем случае последнее 

бывает нужно достаточно редко, так как при иллюстрировании именно технологических 

процессов задача моделированияа сугубо практична: не удивить красотой картинки, а 

облегчить понимание технологического процесса. Максимально детальная проработка, 

вплоть до полной реалистичности, обычно не является целесообразной. 

 
Рис.2 Розріз 3D моделі синхронного двигуна 
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При большом количестве иллюстраций – например, при создании схемы уже 

существующего в реальности технологического объекта , такого, как  вентиляторная 

установка – могут потребоваться десятки и даже сотни  иллюстраций . И в этом случае 

создание иллюстрирующих картинок в трехмерном изображении происходит на порядок 

быстрее двухмерной прорисовки. Все оптические характеристики поверхности материала – 

цвет, отражающая и преломляющая способности, гладкость, цвет и характер распределения 

блика, текстура и другие – для конкретной поверхности создаются с какой угодно 

тщательностью. Иногда относительно долго, но – всего один раз. И после того, как материал 

создан, его можно применять к любому количеству каких угодно форм, а делается это 

практически моментально, как по трафарету. Во-вторых, однажды созданный объект (а 

также и процесс) можно «покрутить» в 3D вкруг своей оси, расположить удобнее для 

просмотра, сделать «наезд» на какую-либо деталь/часть/отсек и рассмотреть ее с 

необходимого угла зрения. Кроме того, при желании можно посмотреть любой разрез, 

цветом показать какое-либо из невидимых сечений, что, естественно, упрощает и убыстряет 

процесс создания большого (и не очень) количества иллюстраций.  

Благодаря названному преимуществу 3D-визуализация успешно применяется 

предприятиями, в том числе, в целях сокращения расходов на проект за счёт экономии 

производственных ресурсов.  3D визуализация позволяет заглянуть внутрь технологического 

процесса, наглядно проиллюстрировать его. С помощью 3D графики можно виртуально 

изъять исследуемую часть процесса из системы, изолировав её от посторонних, 

отвлекающих внимание элементов. В отличие от видеосъёмки, 3D моделирование позволяет 

визуализировать процессы, недоступные невооружённому глазу. Например, 

электромагнитные процессы в обмотках электродвигателей, движение потоков воды в 

насосных установках, эпюры напряжений и многое другое. 

 
Рис.3 Розріз 3D моделі вентильного двигуна 
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Восприятие окружающего пространства включает в себя категорию времени. Анимация 

3D моделей позволяет чётко показать, процесс и порядок сборки и монтажа, работу 

производственной линии. Огромные перспективы в учебном процессе открываются при 

визуализации динамики физических процессов, которые невозможно ощутить пятью 

чувствами, а можно только наблюдать их проявления. Например переходные процессы в 

электромеханических системах, изменение вектора напряжения, магнитного потока.  

Использование  приложения Reactor для Autodesk 3ds max позволяет контролировать и 

имитировать сложные сцены на основе законов физики. полностью поддерживает твердую и 

мягкую кинематику тела, имитацию ткани и жидкости . Это позволяет имитировать 

ограничения и сочленения для связанных тел. Это также позволяет имитировать физические 

воздействия как например: Ветер и Двигатель. Свойства могут включать такие 

характеристики как масса, трение и гибкость. Объекты могут быть зафиксированы, 

свободны, присоединены к пружинам или соединены вместе используя различные 

ограничения. Назначая физические характеристики на объект, можно моделировать 

естественное окружение или процесс, впоследствии имитируя физически реалистичное 

поведение объектов.  

Задачи визуализации динамических нагрузок анализа могут решаться 

посредством SolidWorks Simulation.  В качестве результатов могут выступать произвольные 

диаграммы, эпюры, сечения, изоповерхности, кривые отклика для напряжений, деформаций, 

сил реакции; собственных форм и частот колебаний; температур, тепловых потоков. 

Рассчитываются запасы прочности по различным критериям прочности. Могут быть 

построены анимации для диаграмм с учетом условного или реального времени. 

Выводы. Использование пакетов Autodesk 3ds Мax и  Inventor позволяет создавать 

наглядное изображение технологических процессов, электромеханических машин. Которые 

можно использовать при изучении учебных курсов по электромеханике 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ТРИФАЗНИХ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ АСИНХРОННИХ 

ДВИГУНІВ 

 

Закладний О.М. к.т.н., доцент НТУУ «КПІ», Закладний О.О. к.т.н., асистент НТУУ «КПІ», 

Броницький В.О., Пашкевич Б.П., студенти 

 

Розглянуто різновидності трифазних коротких замикань асинхронних двигунів.  

Визначено   їх  основні  ознаки  та  вплив на електропривод і мережу. 

Ключові слова: асинхронний двигун, трифазне коротке замикання, аварійний режим. 

 

Рассмотрены разновидности трехфазных коротких замыканий асинхронных 

двигателей. Определены их основные признаки и влияние на электропривод и сеть. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, трехфазное короткое замыкание, 

аварийный режим. 

 

The varieties of three-phase short circuits of asynchronous engines are considered. Defined 

their main features and impact on electric and network. 

Keywords: asynchronous motor, three-phase short circuit, emergency mode. 

 

Автоматизована система діагностування рівня енергоефективності електромеханічних 

систем має визначати ознаки трифазних аварійних режимів електропривода з асинхронними 

двигунами (табл. 1).  

Таблиця 1 

Види трифазних струмових аварій асинхронного двигуна 

 

Найпростішим випадком трифазного коротке замикання є одночасне замикання трьох 

фаз в одній точці. За умови рівності перехідних опорів замикання буде симетричним, за 

нерівності - несиметричним. Векторні діаграми струмів і напруг є симетричними й 

урівноваженими, у них відсутні складові зворотних і нульових послідовностей (рис. 1). 

На відміну від нормального режиму струми фаз різко зростають (струм короткого 

замикання може перевищувати пусковий струм двигуна), а фазні й лінійні напруги 

зменшуються. Крім того, залежно від співвідношення реактивного     і активного      

опорів фази від джерела живлення до місця короткого замикання між струмами й 

відповідними ЕРС установлюється   зсув 

 

Пошкодження Різновидності Електродвигун 

Трифазні короткі 

замикання 

Коротке замикання між 

трьома фазами 

 

 
 

Трифазне коротке 

замикання на землю 
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відмінний від зсуву в нормальному режимі [1]. У кабельних мережах    менший, а в 

повітряних лініях - більший кута зсуву між струмом і напругою в нормальному режимі.  

 

 
Рис. 1 Векторна діаграма ЕРС і струмів  трифазного короткого замикання 

 

 Струм трифазного короткого замикання:  

 

  
   
 
  

    
   

 

де Eф – ЕРС фази; Zф.к – повний опір однієї фази від джерела живлення до місця короткого 

замикання. 

 Максимальне значення струму короткого замикання (ударного) наступає через 

половину періоду (0,01с) після початку короткого замикання і визначається 

співвідношенням: 

 

   √     
 
        

       
   

. 

 

За наявності кількох двигунів, підімкнених безпосередньо до точки короткого 

замикання, сумарний ударний струм      за спрощеною формулою: 

  

             , 

 

де     — сума номінальних струмів усіх підімкнених двигунів [1]. 

Зі зниженням напруги також різко спадає обертальний момент двигуна (М ≡ U
2
). За 

цими ознаками можливо визначити наявність внутрішнього симетричного трифазного 

короткого замикання (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Ознаки трифазних аварійних режимів АД 

Аварійний режим 

(пошкодження) 

Ознаки   аварійних режимів 

(зміна струмів і напруг) 

Вплив на електропривод і 

мережу (характер змін у 

роботі двигуна й мережі) 

Трифазні симетричні 

короткого замикання 

Струми фаз різко зростають 

(струм короткого замикання 

може перевищувати 

пусковий струм  

двигуна), фазні й лінійні 

напруги зменшуються. Між 

струмами й відповідними 

напругами встановлюється 

зсув відмінний від зсуву в 

нормальному режимі. 

Вектори струмів і напруг є 

симетричними й 

урівноваженими, у них 

відсутні складові зворотних і 

нульових послідовностей. 

При зниженні напруги різко 

зменшується обертаючий 

момент двигуна (М ≡ U
2
), 

фазні обмотки статора  

При зниженні напруги різко 

зменшується обертаючий 

момент двигуна (М ≡ U
2
), 

фазні обмотки статора 

перегріваються й згоряють. 

Ударні струми являють 

велику небезпеку – 

викликають значні зусилля 

між струмопровідними 

частинами устаткування, 

руйнуючи його й 

викликаючи нагрівання, що у 

багато разів перевищує 

термічну стійкість  ізоляції.   

 

Висновок: 

Для трифазних коротких замикань асинхронних двигунів встановлено  їх основні 

ознаки та вплив на електропривод і мережу. Ці ознаки трифазних коротких замикань можуть 

бути використані в системах діагностування енергетичної ефективності асинхронних 

двигунів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ДВОФАЗНИХ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ АСИНХРОННИХ 

ДВИГУНІВ 

 

Закладний О.М. к.т.н., доцент НТУУ «КПІ», Закладний О.О. к.т.н., асистент НТУУ «КПІ», 

Броницький В.О., студент 

 

Розглянуто різновидності двофазних коротких замикань асинхронних двигунів.   

Визначено   їх основні ознаки та вплив на електропривод і мережу. 

Ключові слова: асинхронний двигун, двофазне коротке замикання, аварійний режим. 

 

Рассмотрены разновидности двухфазных коротких замыканий асинхронных 

двигателей. Определены их основные признаки и влияние на электропривод и сеть. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, двухфазное короткое замыкание, 

аварийный режим. 

 

The varieties of two-phase short circuits of asynchronous engines are considered. Defined 

their main features and impact on electric and network. 

Keywords: asynchronous motor, two-phase short circuit, emergency mode. 

 

Автоматизована система діагностування рівня енергоефективності електромеханічних 

систем має визначати ознаки двофазних аварійних режимів електропривода з асинхронними 

двигунами (табл. 1). 

Таблиця 1 

Види двофазних струмових аварій асинхронного двигуна 

Пошкодження Різновидності Електродвигун 

Двофазні короткі замикання Коротке замикання між 

двома фазами  

 
Двофазне коротке замикання 

на землю  

 
Двофазне коротке замикання 

на землю в мережі з 

глухозаземленою нейтраллю 

 
Подвійне коротке замикання 

на землю  

 

 
 

Міжфазні короткі замикання в обмотках статора є основним видом ушкоджень у АД. 

C 

A 

B 

C 

A 

B 

A 

C 

B 

C 

A 

B 
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Вони супроводжуються значними струмами, які значно перевищують номінальний струм 

двигуна. Аварійні струми викликають руйнування обмоток і сталі двигуна [5]. 

Найпростішим випадком двофазного короткого замикання є металічне замикання двох фаз в 

одній точці, а більш складним - замикання двох фаз через перехідні опори в одній або різних 

точках мережі. 

Двофазні короткі замикання характеризуються двома особливостями [4]: вектори 

струмів і напруг утворюють несиметричну, але врівноважену систему, тобто мають складові 

прямої і зворотної послідовності й не мають складових нульової послідовності; фазні 

напруги в місці короткого замикання більші нуля. Одна міжфазна напруга знижується до 

нуля, а значення двох інших в 1,5 рази більше фазної.       Якщо знехтувати струмами 

навантаження, то при замиканні фаз B і C струм у фазі A дорівнює нулю, а струми в 

ушкоджених фазах дорівнюють двофазному струму короткого замикання (рис. 2,а). 

Вектор струму IB (рис. 2,а) відстає від ЕРС EBC= EB – EC на кут   , а  IC спрямований 

протилежно IB. Фазні напруги ушкоджених фаз у місці короткого замикання дорівнюють за 

модулем і збігаються за фазою. Напруга ушкодженої фази дорівнює половині напруги 

неушкодженої фази й протилежна їй за знаком.  З векторної діаграми напруг у місці 

короткого замикання (рис. 2,а) 

 

 ̇   ̇ ;  ̇   ̇       ̇ ;  ̇    ̇       ̇ ; ̇    . 

 

Якщо коротке замикання відбувається при навантаженні (рис. 2,б), то в неушкодженій 

фазі протікає тільки струм навантаження, а в ушкоджених фазах струм навантаження 

накладається на струми коротких замикань, збільшуючи повний струм однієї фази й 

зменшуючи іншої. Урахування впливу струму навантаження на струм короткого замикання 

здійснюється в тих випадках, коли максимальний струм навантаження й мінімальний струм 

короткого замикання одного порядку. Наприклад, коли коротке замикання відбувається при 

пуску двигуна, потужність якого сумірна з потужністю живильного трансформатора. 

, 

 
а                                                        б 

Рис. 2 Векторна діаграма ЕРС і струмів та діаграма напруг при двофазному короткому 

замиканню без урахування навантаження (а), векторна діаграма ЕРС і струмів із урахуванням 

навантаження (б) 

 

Ступінь і знак впливу струму навантаження на струм короткого замикання залежать 

від значень і кутів повних опорів навантаження й мережі. При позитивній різниці (рис. 2,б), 

тобто, при φ
н
 φ

к
 струм випереджальної фази    зменшується, а відстаючої фази    – 

збільшується (φ
н
 φ

к
 кути між ЕРС і струмом навантаження й короткого замикання). При 

 ̇  

 ̇  
 ̇  

  ̇     ̇  
   

  ̇  

  ̇ 

   

  ̇  
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φ
н
 φ

к
, що є характерним для мереж з поздовжньою або поперечною ємнісною 

компенсацією, відбувається зворотне явище. У практичних умовах, для мереж без 

компенсації різниця фазових кутів опорів навантаження й мережі не перевищує 55 - 60
0
. 

При несиметричному короткому замиканню  фаз B і C маємо     ;        . 

Тоді фазні напруги та їх симетричні складові дорівнюють (рис. 3) 

 

UB  = UC = 0,5UA; U1  = U2 = - 0,5UA; U0= 0. 

 

Внаслідок виникнення струмів і напруг зворотної послідовності результуючий   

момент   двигуна М при двофазному короткому замиканню складається з різниці двох 

моментів: М1 (обумовленого полем прямої послідовності) і М2 (обумовленого  полем  

зворотної  послідовності), тобто М = М1 – М2. 

 
а                       б                          в 

Рис. 3 Векторні діаграми напруг (а) у місці двофазного короткого замикання і їх 

симетричних складових (б, в) 

 

Оскільки      
 , а      

 , то найбільш важкий режим роботи двигуна 

спостерігається  під час металічного короткого замикання, коли напруги прямої й зворотної 

послідовностей однакові й дорівнюють 0,5  . При ковзанні s=1 обидва моменти дорівнюють 

0,25МП.Н, внаслідок чого результуючий момент дорівнює нулю. У міру зростаня швидкості 

момент M1 збільшується, але результуючий момент двигуна залишається незначним, двигун 

може зупинитися  й вийти з ладу через перегрівання. 

Двофазне коротке замикання із неоднаковим числом замкнутих витків окремих фаз є 

одним з найбільш імовірних видів міжфазних коротких замикань.  Струми при такому 

ушкодженні визначаються методом симетричних складових. На рис. Б.4 зображена векторна 

діаграма двофазного короткого замикання із неоднаковим числом короткозамкнених витків 

[4]. 

 

Рис. 4 Векторна діаграма двофазного короткого замикання із неоднаковим числом 
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короткозамкнених витків 

 

Різницю кутів між струмами фаз можна визначити як Δφ = φmax - φmin ,  де  φmax,  φmin  

максимальний і мінімальний кути зсуву між струмами фаз АД з боку живлення. 

Різниця кутів Δφ при двофазному короткому замиканню перевищує 60
0
. Таким чином, 

цей параметр є надійним критерієм виявлення двофазного короткого замикання із 

неоднаковим числом замкнутих витків окремих фаз.     

Струми двофазних коротких замикань можна визначити, якщо вони перевищують 

пусковий струм двигуна, що спостерігається при живленні двигунів короткими лініями від 

шин великої потужності 

  

  
   
 
√   

      
   

 

Струм двофазного короткого замикання можна знайти за струмом трифазного  

  
   

  
    

√ 

  
   

Двофазні короткі замикання на землю. Коротке замикання на землю в мережі з 

ізольованої нейтраллю відрізняються від звичайного двофазного тим, що ушкоджені фази, 

наприклад B і C, у місці металічного короткого замикання вимушено набувають потенціалу 

землі. З'являється напруга нульової послідовності. Нейтраль системи (трансформатора) 

одержує стосовно землі зсув 0,5EA, а напруга неушкодженої фази A зростає до 1,5EA  [5]. 

Симетричні складові фазних напруг U1  = U2 = U0  = 
 

 
 UA. 

Значення струмів ушкоджених фаз, міжфазних напруг залишаються такими само, як і 

при звичайному двофазному замиканні [5]. Струм нульової послідовності буде відсутній, 

оскільки при незаземленій нейтралі навантаження Z0 = ∞. Оскільки     , струм у 

неушкодженій фазі IA = I1 + I2 + I0 = 0, а струми в ушкоджених фазах   ̇   
   ̇     ̇;   ̇  

   ̇   
   ̇. 

У мережі із глухозаземленою нейтраллю двофазні короткі замикання 

супроводжуються сильним зниженням міжфазних і фазних напруг ушкоджених фаз (у місці 

короткого замикання до нуля) і появою складових нульової послідовності не лише у фазних 

напругах (як у мережах з ізольованими нейтралями), але й у струмах. Співвідношення 

електричних величин найпростіше виявляються використанням методу симетричних 

складових [5].  

Векторні діаграми напруг і струмів мають наступні особливості: струми й напруги 

несиметричні й неврівноважені, що спричиняє появу складових прямих, зворотних і 

нульових послідовностей; через різке зниження напруги в місці короткого замикання 

(режиму властиве  найменше значення напруги прямої послідовності) цей вид ушкоджень 

після трифазного короткого замикання є найбільш важким для стійкості енергосистеми й 

споживачів електроенергії.  

 У місці короткого замикання напруги ушкоджених фаз дорівнюють нулю UB = UC = 0. 

Напруга між ушкодженими фазами також дорівнює нулю UBC = 0. Напруга неушкодженої 

фази UA залишається нормальною. Міжфазні напруги між ушкодженими й неушкодженими 

фазами UAB і UCA знижуються до фазної напруги UA. 

Під дією ЕРС EB і EC в ушкоджених фазах B і C протікають струми IB і IC, що 

замикаються через землю IK = IB+ IC [2].  

Сума струмів трьох фаз не дорівнює нулю (у неушкодженій фазі струм відсутній  IA = 
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0) IA + IB+ IC = IK = 3I0. 

Подвійні замикання на землю можливі лише в мережах з ізольованими нейтралями або 

з нейтралями, заземленими через дугогасильний реактор. Вони виникають на приєднаннях з 

ослабленою ізоляцією за перенапруг, які з'являються при однофазних замиканнях на землю. 

Правилами технічної експлуатації допускається працювати із заземленою фазою протягом 

двох годин. При цьому струм в обмотці статора буде приблизно такий само, як при 

двофазному короткому замикання [5]. Таким чином, зазначені параметри є надійним 

критерієм виявлення міжфазного короткого замикання. 

За приведеними вище ознаками можливо визначити пошкодження та вплив на 

електропривод і мережу (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Ознаки двофазних аварійних режимів асинхронного двигуна 

Аварійний режим 

(пошкодження) 

Ознаки   аварійних режимів 

(зміна струмів і напруг) 

Вплив на електропривод і 

мережу (характер змін у 

роботі двигуна й мережі) 

Двофазні (міжфазні) короткі 

замикання 

в одній точці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струми значно переввищують 

номінальний струм двигуна. 

Якщо коротке замикання 

відбувається при 

навантаженні, то в 

неушкодженій фазі протікає 

лише струм навантаження, а в 

ушкоджених фазах струм 

навантаження накладається на 

струми короткого замикання, 

збільшуючи повний струм 

однієї фази й зменшуючи 

іншої. 

Фазні напруги в місці 

короткого замикання вищі 

нуля, одна міжфазна напруга 

знижується до нуля, а 

значення двох інших в 1,5 рази 

більше фазної. 

Вектори струмів і напруг 

утворюють несиметричну, але 

врівноважену систему,  мають 

складові прямої і зворотної 

послідовностей, але не мають 

складових нульової .  

Результуючий   момент   

двигуна визначається 

різницею моментів, 

обумовлених полями 

прямої і  зворотної 

послідовностей. При 

ковзанні s=1 результуючий 

момент дорівнює нулю. У 

міру росту швидкості 

момент двигуна 

залишається незначним, 

двигун може зупинитися і 

перегрітися. 

Найбільш важкий режим 

роботи двигуна наступає  

при металічному 

короткому замиканню, 

коли напруги прямої й 

зворотної послідовностей 

однакові й дорівнюють 

0,5 Н.  

Для мереж без компенсації 

різниця фазових кутів 

опорів навантаження й 

мережі не перевищує 55 - 

60
0
. 

Двофазні короткі замикання 

із неоднаковим числом 

замкнутих витків окремих фаз 

Струми при такому 

ушкодженні визначаються за 

методом симетричних 

складових. Різниця кутів між 

струмами фаз перевищує 60
0
. 

 

Аварійні струми 

викликають руйнування 

обмоток і сталі двигуна. 
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Продовження таблиці 2 

Двофазні 

короткі 

замикання на 

землю 

 

 

 

 

в мережі з 
ізольованою 
нейтраллю 

 

 

 

 

 

Значення струмів ушкоджених 

фаз, міжфазних напруг 

залишаються такими ж, як і при 

звичайному двофазному 

замиканні. Струм нульової 

послідовності  відсутній. 

Ушкоджені фази в місці 

металічного короткого 

замикання вимушено 

набувають потенціалу землі. 

З'являється напруга нульової 

послідовності. Нейтраль 

системи (трансформатора) 

одержує відносно землі зсув 0,5 

ЕРС, а напруга неушкодженої 

фази зростає до      1,5 ЕРС. 

Аварійні струми 

викликають руйнування 

обмоток і сталі двигуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в мережі з 
глухоза-
земленою 
нейтраллю 

Сильне зниження міжфазних і 

фазних напруг ушкоджених фаз 

(у місці короткого замикання до 

нуля) і поява складових 

нульової послідовності не лише 

у фазних напругах, але й 

струмах. 

Напруга між ушкодженими 

фазами дорівнює нулю. 

Напруга неушкодженої фази 

залишається нормальною. 

Міжфазні напруги між 

ушкодженими фазами й 

неушкодженою знижуються до 

фазної напруги.  

Вектори струмів і напруг 

несиметричні й неврівноважені, 

з’являються складові прямої 

послідовності, зворотної і 

нульової. 

Через різке зниження 

напруги в місці короткого 

замикання (режим має 

найменше значення 

напруги прямої 

послідовності) цей вид 

ушкоджень після 

трифазного короткого 

замикання є най важчим з 

точки зору збереження 

стійкості енергосистеми й 

споживачів.  

 

 

Висновок: 

Для двофазних коротких замикань асинхронних двигунів встановлено  їх основні 

ознаки та вплив на електропривод і мережу. Ці ознаки двофазних коротких замикань можуть 

бути використані в системах діагностування енергетичної ефективності асинхронних 

двигунів. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОДНОФАЗНИХ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ АСИНХРОННИХ 

ДВИГУНІВ 

 

Закладний О.М. к.т.н., доцент НТУУ «КПІ», Закладний О.О. к.т.н., асистент НТУУ «КПІ», 

Броницький В.О., студент 

 

Розглянуто різновидності однофазних коротких замикань асинхронних двигунів.   

Визначено   їх основні ознаки та вплив на електропривод і мережу. 

Ключові слова: асинхронний двигун, однофазне коротке замикання, аварійний режим. 

 

Рассмотрены разновидности однофазных коротких замыканий асинхронных 

двигателей. Определены их основные признаки и влияние на электропривод и сеть. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, однофазное короткое замыкание, 

аварийный режим. 

 

The varieties of one-phase short circuits of asynchronous engines are considered. Defined 

their main features and impact on electric and network. 

Keywords: asynchronous motor, monophase short circuit, emergency mode. 

 

Автоматизована система діагностування рівня енергоефективності електромеханічних 

систем має визначати ознаки однофазних аварійних режимів електропривода з 

асинхронними двигунами (табл. 1). 

Таблиця 1 

 Види струмових аварій асинхронного двигуна 

 

Однофазні замикання на землю. Ушкодження ізоляції обмотки статора призводить до 

замикання фази на заземлений корпус асинхронного двигуна. Існує декілька причин, що 

викликають замикання на землю. Перша пов'язана з поступовим погіршенням ізоляції до 

пробою під дією напруги. Друга - пробій у результаті комутаційних перенапруг. 

Однофазні замикання на землю залежно від способу заземлення нульової точки 

мережі протікають по-різному й для їх виявлення доцільне використання методу 

Пошкодження Різновидності Електродвигун 

Однофазні короткі замикання Однофазне коротке 

замикання на землю 

 
Однофазне коротке 

замикання на землю в мережі 

з глухозаземленою 

нейтраллю 
 

Однофазне виткове коротке 

замикання 

 
C 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

A 

B 
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симетричних складових.  

Однофазні короткі замикання є найчастішим видом ушкоджень у мережах із 

глухозаземленими нейтралями, що характерно для чотирипровідних мереж напругою до 1кВ. 

Мережі із заземленою нейтраллю  дозволяють, наприклад, при чотирипровідній системі, 

забезпечити живлення 380В для двигунів і 220В для освітлення. Замикання фази на землю в 

мережі 380В становить небезпеку для асинхронного двигуна і є однофазним коротким 

замиканням, що характеризується протіканням великих струмів сумірних зі струмами 

міжфазних коротких замикань [6].  

Векторні діаграми напруг і струмів мають наступні особливості: струми й напруги 

несиметричні й неврівноважені, що спричиняє появу складових прямої, зворотної і нульової 

послідовностей; ушкоджена фаза в місці короткого замикання набуває потенціалу землі. На 

рис. 1 наведено векторні діаграми струмів і напруг при однофазному короткому замиканню у 

мережах із глухозаземленою нейтраллю трансформатора [4].  

Струм однофазних коротких замикань  або замикань на корпус у мережах із 

заземленою нейтраллю можна визначити за спрощеною формулою: 

 

  
    

  

√ (   
   
 
)
   

 

де      – номінальна лінійна напруга мережі;    √        – повний опір петлі фази й 

нульового проводу (хп приймається 0,6 Ом/км); zтр — повний опір силового трансформатора 

струму замикання на корпус. 

 
Рис. 1 Векторні діаграми струмів і напруг при однофазному КЗ у мережах із 

глухозаземленою нейтраллю трансформатора  

 

Точне визначення струму    можна зробити за методом симетричних складових. При 

однофазних КЗ      ;          . При цьому 

 

 ̇   ̇   ̇   ̇   ;  ̇     ̇   ̇  ; 
 

 ̇    ̇
      

       
;  ̇    ̇   . 

 

При знаходженні повних струмів окремих фаз ураховується умова         RПВ = RПС = ∞  
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  ̇    ̇    ̇    ̇        ̇   
   ̇     ̇    ̇;   ̇     ̇   

   ̇    ̇. 

 

У мережах з ізольованою нейтраллю однофазне замикання на землю безпосередньої 

небезпеки для АД й мережі не являють. Небезпека замикань полягає в тому, що вони можуть 

переходити в подвійні замикання на землю, а струми ушкодження можуть досягати значення 

струму двофазного короткго замикання [6].  

Замикання на землю в мережах з ізольованою нейтраллю не викликає короткого 

замикання, оскільки ЕРС ушкодженої фази не шунтується з’єднанням, що з'явилося, із 

землею й для струму ушкодження відсутнє замкнуте коло від місця ушкодження до нейтралі 

трансформатора. У цих мережах при замиканні однієї фази на землю через місце 

ушкодження будуть проходити лише ємнісні струми, обумовлені напругою мережі і ємністю 

її пошкоджених фаз.  Виникаючий у місці ушкодження струм замикається через ємність 

проводів непошкоджених фаз мережі щодо землі й має невелике значення [4]. Напруга 

ушкодженої фази стосовно землі стане дорівнювати нулю, а напруги двох інших фаз 

збільшаться в √  раз і стануть дорівнювати міжфазним напругам мережі, які лишаються 

незмінними [3]. Завдяки цьому однофазне замикання на землю в мережах з ізольованою 

нейтраллю не порушує роботу споживачів, однак викликає перенапруги в мережі. 

Перенапруги, у свою чергу, викликають порушення ізоляції щодо землі двох неушкоджених 

фаз і перехід однофазного замикання на землю в міжфазне коротке замикання або подвійне 

замикання на землю. 

На рис. 2 наведено векторні діаграми напруг і  ємнісних струмів мережіз ізольованою 

нульовою точкою: а – у нормальному режимі; б – при однофазному короткоу замиканню на 

землю. 

 
а                                   б 

Рис. 2 Векторні діаграми напруг і  ємнісних струмів мереж із ізольованою нульовою 

точкою: а – у нормальному режимі; б – при однофазному короткому замиканню на землю 

 

У мережах з ізольованою нейтраллю за умови симетричності опорів навантаження й 

лінії симетричними та однаковими будуть і фазні напруги UA, UB  та UC. Для ємнісних 

струмів фаз одержимо         ;         ;         .  

Ці струми дорівнюють один одному за величиною і випереджають за фазою 

відповідні напруги на 90°. У нормальному режимі сума їх дорівнює нулю (рис. 2,а), 

внаслідок чого нулю дорівнює й струм на землю. Напруга між нульовою точкою мережі й 

землею   (напруга нейтралі) 

 

 ̇   
 ̇     ̇     ̇   

        
  , 

 

де              - ємнісні провідності окремих фаз у нормальному режимі. 

 ̇  

 ̇ 
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Під час металічного замикання на землю в точці ушкодження аварійна фаза, 

наприклад А, одержує потенціал землі (рис. 2,б), внаслідок чого   ̇        . Напруга 

нейтралі  ̇   дорівнює –  ЕA. Напруги двох неушкоджених фаз відносно землі збільшуються в 

√ раз і відповідно до діаграми (рис. Б.6,б) 
  

  
  √  ̇  

      ;   
  √  ̇  

     . 

 

У √  раз збільшуються і ємнісні струми цих фаз. Випереджаючи напруги UB' і UC' на 

90°, ці струми, підсумовуючись у землі, повертаються через ушкоджену фазу, струм якої 

дорівнює струму замикання на землю    
̇  

 

   
̇     ̇    ́   (  ́    ́)       ̇ , 

 

де     – струм нульової послідовності при замиканні на землю. 

Струми    
̇  і    випереджають ЕРС ЕA на 90° і визначаються ємностями фаз системи 

даної напруги й величиною ЕА. Тому в розгалуджених мережах, що мають велику ємність, 

струм замикання на землю буде вищим. Для обмеження струму замикання на землю загальна 

довжина кабелів, приєднаних до одного або паралельно працюючих трансформаторів, не 

повинна перевищувати 3 км (ємність щодо землі не повинна перевищувати 10
-6 
Ф на фазу). 

Струм замикання на землю можна підрахувати також за емпіричною формулою  

    
        

       
   , 

де q – перетин  кабелю, мм
2
; Uн – номінальна лінійна напруга мережі, кВ; l – довжина ліній, 

км [1]. 

При однофазних замиканнях на землю лінійні напруги практично не змінюються, а 

струми ушкодження невеликі. Небезпечним для асинхроннго двигуна є струм короткого 

замикання понад 5А. Тривале, понад 30хв протікання в місці короткого замикання струмів 

5А викликає значне місцеве перевищення температури й руйнування ізоляції, що може 

привести однофазне замикання на землю до виткового замикання [2].  

Таким чином, визначення однофазного замикання на землю може бути здійснено за 

напругою нульової послідовності U0, струмом нульової послідовності I0 і за напругою й 

струмом нульової послідовності одночасно. Використання останнього методу доцільніше, 

оскільки його можна застосовувати для електродвигунів, які живляться протяжним кабелем 

зі значним ємнісним струмом замикання на землю. 

Виткові замикання обмоток статора асинхронного двигуна є поширеним видом 

ушкоджень. Коротке замикання 3-5% витків однієї фази обмотки статора асинхронного 

двигуна призводить до неприпустимого перегрівання, що викликає руйнування ізоляції. 

Виткові замикання асинхронного двигуна можуть бути одно-, дво- і трифазні; 

симетричні й несиметричні, металічні й неметалічні тощо. Основною причиною виникнення 

виткових замикань є зниження електричної міцності ізоляції обмоток у результаті 

підвищення температури, старіння, потрапляння вологи й мастила на ізоляцію тощо. У 

витках, що замкнули, під впливом наведених у них струмів, які значно перевищують 

номінальний, відбувається різке підвищення температури, що супроводжується нагріванням 

сталі сердечника й неушкодженої частини обмотки. Це ще більше руйнує її ізоляцію і, якщо 

вчасно не відключити асинхронний двигун, виткові замикання можуть призвести до більш 

важких видів аварій. 
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Виткові замикання є несиметричними ушкодженнями, що призводять до спотворення 

діаграми струмів і напруг нормального режиму й супроводяться зниженням обертального 

моменту двигуна. Ступінь його зниження залежить від співвідношення потужностей 

ушкодженого двигуна й живильної мережі, відносного числа витків, що замкнули, наявності 

в місці короткого замикання перехідних опорів.  

 Зниження обертального моменту двигуна тим менше, чим більше співвідношення 

опорів самого двигуна й мережі, тобто чим потужніша живильна мережа. Чим менший опір 

мережі - тим менша потужність зворотної послідовності двигуна. У граничному випадку, при 

нескінченно великій потужності мережі (ZС2=0), струми двигуна будуть містити тільки 

складові прямої і нульової послідовності (як видно з векторних діаграм на рис. 3), і 

гальмівний момент, обумовлений струмом зворотної послідовності, буде відсутній (струми 

нульової послідовності крутного моменту не створюють). 

 

 
Рис. 3 Схема й векторні діаграми струмів при замиканні всіх витків фази А 

 

Якщо потужності живильної мережі й споживачів сумірні, виткові замикання 

супроводжуються значним зниженням крутного моменту й призводять до перегрівання 

двигунів. Тому при виткових замиканнях двигуни підлягають негайному відключенню. 

Зниження крутного моменту двигунів при виткових замиканнях і спотворення лінійних 

струмів характеризуються коефіцієнтом асиметрії по струму         . 

Незважаючи на різке зростання струму прямої послідовності при замиканні витків, 

струм зворотної послідовності залишається без зміни. У результаті цього коефіцієнт 

асиметрії за струмом    залежно від кількості витків, що замкнули, коливається в широких 

межах. При тій самій кількості витків, що замкнули, у режимі холостого ходу коефіцієнт 

асиметрії по струму    набагато більший ніж при нерухомому роторі (рис. 4) [1]. 

 

 
Рис. 4 Графіки залежності коефіцієнта асиметрії  по струму    від кількості витків, що 

замкнули   
 : 1 - нерухомий ротор; 2 - холостий хід;             3 - узагальнена залежність 
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 При практичних розрахунках можна користуватися узагальненою залежністю 

коефіцієнта    від відносної кількості витків, що замкнули. Вона отримана ДонВУГІ 

експериментальним шляхом для великої кількості рудничних двигунів при різних способах 

сполучення обмотки статора, напругах живлення, ушкодженнях різних фаз і режимах 

роботи. Результати експериментів показують, що якщо коефіцієнт асиметрії віднести до 

пускового струму 

     
  
    

 
  

      
   

 

де      – розрахунковий коефіцієнт асиметрії струму при виткових замиканнях, віднесений до 

пускового струму;    — струм зворотної послідовності двигуна;      – фактичний пусковий 

струм двигуна;      – кратність фактичного пускового струму даного двигуна;    – 

номінальний струм двигуна, то залежність            практично буде лінійною. 

Пристрої захисту від виткових замикань засновані на контролі несиметрії фазних 

струмів:             - наявність виткових коротких замикань;          - відсутність 

виткових коротких замикань. 

За приведеними вище ознаками можливо визначити пошкодження та вплив на 

електропривод і мережу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Ознаки однофазних аварійних режимів АД 

Аварійний 

режим 

(пошкодження) 

Ознаки   

аварійних 

режимів 

(зміна 

струмів і 

напруг) 

Вплив на електропривод і 

мережу (характер змін у 

роботі двигуна й мережі) 

Аварійний режим 

(пошкодження) 

Однофазні короткі 

замикання на 

землю 

в мережі з 

глухоза-

земленою 

нейтрал-лю 

 

 

Характеризуються 

протіканням великих 

струмів сумірних зі 

струмами міжфазних КЗ. 

Ушкоджена фаза в місці 

короткого замикання 

вимушено набуває 

потенціалу землі. Струми й 

напруги несиметричні і 

неврівноважені, внаслідок 

чого з'являються складові 

прямих, зворотних і 

нульових послідовностей. 

Однофазні КЗ є найчастішим 

видом ушкоджень у мережах 

із глухо заземленими 

нейтралями, що характерно 

для чотирипровідних мереж  

напругою до 1кВ. 

Замикання фази на землю в 

мережі 380В становить 

небезпеку для двигуна й 

характеризуються 

протіканням великих 

струмів сумірних зі 

струмами міжфазних КЗ. 

 в мережі з 

ізольо-

ваною 

нейтраллю 

Не викликають КЗ, оскільки 

ЕРС ушкодженої фази не 

шунтується з'єднанням, що 

з'явилося з землею, і для 

струму пошкодження 

відсутнє замкнуте коло від  

місця  

Однофазне замикання на 

землю в мережі з 

ізольованою нейтраллю не 

порушує роботу споживачів, 

однак викликає перенапругу 

в мережі. Перенапруги, у 

свою чергу, викликають  
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Продовження таблиці 2 

  пошкодження до нейтралі 

трансформатора.  Струм 

замикається через ємність 

проводів непошкоджених 

фаз мережі щодо землі й 

має невелике значення. 

Напруга пошкодженої фази 

стосовно землі 

дорівнюватиме нулю, а 

напруги двох інших фаз 

збільшаться в √  раз і 

дорівнюватимуть 

міжфазним напругам 

мережі, які залишаються 

незмінними. 

порушення ізоляції обмоток 

щодо землі двох 

неушкоджених фаз двигуна 

й переходу однофазного 

замикання на землю в 

міжфазне КЗ або подвійне 

замикання на землю. 

Однофазні виткові замикання Є несиметричними 

ушкодженнями, що 

призводять до спотворення 

діаграми струмів і напруг. 

Різко зростає струм прямої 

послідовності, струм 

зворотної послідовності 

лишається практично без 

зміни. Коротке замикання 

всього 3-5% витків однієї 

фази обмотки статора АД 

призводить до 

неприпустимого 

перегрівання, що викликає 

руйнування ізоляції. 

Знижується момент 

обертання двигуна, і він 

перегрівається. Ступінь 

зниження моменту залежить 

від співвідношення 

потужностей ушкодженого 

двигуна й живильної мережі, 

відносного числа витків, що 

замкнулися і т. ін. 

При виткових замиканнях 

двигун слід негайно  

вимкнути. 

 

 

 

Висновок: 

Для однофазних коротких замикань асинхронних двигунів встановлено  їх основні 

ознаки та вплив на електропривод і мережу. Ці ознаки однофазних коротких замикань 

можуть бути використані в системах діагностування енергетичної ефективності асинхронних 

двигунів. 
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УДК 62-83-52.003(082) 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ 

ОБРИВІ ФАЗИ 

 

Закладний О.М., к.т.н., доцент НТУУ «КПІ», Закладний О.О., к.т.н., асистент НТУУ «КПІ», 

Броницький В.О., студент 

 

Розглянуто різновидності обриву фаз асинхронних двигунів.   Визначено   їх основні 

ознаки та вплив на електропривод і мережу. 

Ключові слова: асинхронний двигун, обрив фази, аварійний режим. 

 

Рассмотрены разновидности обрывов фаз асинхронных двигателей. Определены их 

основные признаки и влияние на электропривод и сеть. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, двухфазное короткое замыкание, 

аварийный режим. 

 

The varieties of breakage phase asynchronous engines are considered. Defined their main 

features and impact on electric and network. 

Keywords: asynchronous motor, break phase, the emergency mode. 

 

Автоматизована система діагностування рівня енергоефективності електромеханічних 

систем має визначати ознаки аварійних режимів електропривода з асинхронними двигунами 

при обриві фази (табл. 1).  

Таблиця 1 

Види струмових аварій асинхронного двигуна при обриві фази 

Пошкодження Різновидності Електродвигун 

Обрив фази Сполучення Υ 

 
Сполучення Δ 

 
 

Причинами виникнення такого режиму можуть бути перегоряння одного із 

запобіжників, обрив фазного проводу в мережі, порушення контакту у фазі, обрив фази в 

обмотці статора, порушення контакту у вивідній коробці тощо. Відомо, що пуск 

асинхронного двигуна в такому режимі неможливий, і двигун відключається захистом від 

перевантаження.  

Слід брати до уваги наступні фактори: схему сполучення обмоток двигуна; робочий 

стан двигуна в момент втрати фази (до або після ввімкнення двигуна, під час роботи під 

навантаженням, ступінь завантаження двигуна); число двигунів, які працюють зі втратою 

фази та їх взаємний вплив [7]. Якщо неповнофазний режим виник під час роботи 

асинхронного двигуна, то захист може виявитися неефективним, оскільки при малому 

завантаженні двигуна струми в обмотках статора можуть виявитися нижчими, ніж уставка 

C 

A 

B 

C 

A 

B 
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захисту від перевантаження. 

У трифазному режимі кожна фаза обтікається струмом, зсунутим у часі на одну 

третину періоду. При однофазному режимі в обмотці статора проходить однофазний струм, 

що створює пульсуюче магнітне поле. Поле змінюється у часі, але не переміщується по колу 

статора. Його можна розкласти на два поля однакових за величиною й протилежних за 

напрямком обертання. Моменти M1 і М2, обумовлені цими полями, при нерухомому роторі 

також дорівнюють один одному й протилежні, внаслідок чого результуючий пусковий 

момент двигуна буде дорівнювати нулю (рис. 1,а). 

Якщо втрата фази відбулася до включення двигуна в мережу, то він не може 

запуститися навіть за відсутності навантаження на валу. Напрямок обертання однофазного 

двигуна визначається напрямком попереднього поштовху, й пуск його відбувається в тому 

випадку, якщо під дією цього поштовху двигун здобуває таку швидкість, при якій 

результуючий момент достатній для подолання статичного моменту [8]. 

При переході двигуна із трифазного режиму роботи в однофазний на ходу, утвориться 

обертаючий момент. Якщо швидкість двигуна близька до номінальної, обертальний момент 

достатній для продовження роботи з невеликим зниженням швидкості. На відміну від 

трифазного симетричного режиму з'являється характерне гудіння. В іншому зовнішні прояви 

аварійного режиму не спостерігаються [7].  

 
                         а                                                                б 

Рис. 1 Графіки моментів (а) і схема заміщення (б) трифазногоАД в однофазному 

режимі 

 

Схема заміщення трифазного асинхронного двигуна при обриві фази наведена на рис. 

1,б. Верхня частина схеми відповідає прямій МРС (режиму трифазного двигуна), а нижня – 

зворотній (режиму електромагнітного гальма). У режимі спокою (s=l) напруга, підведена до 

двигуна, ділиться порівну між обома половинами схеми й дорівнює     ⁄ . При зменшенні 

ковзаннявідбувається збільшення опору   
       ⁄  і зниження   

           ⁄  

внаслідок чого відбувається перерозподілення напруг: збільшення його на затискачах  кола, 

що відповідає прямій МРС, і зниження на затискачах кола, що відповідає зворотній МРС. 

Гранично перша з цих напруг прагне до повної напруги мережі, а друга – до нуля, аналогічно 

тому, що M1 прагне до Мн, а М2 – до нуля. 
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При сполученні обмоток статора в зірку й обриві лінійного проводу А дві послідовно 

з'єднані обмотки двигуна виявляються включеними на лінійну напругу (рис. 2, а). При 

загальмованому роторі напруга на фазах B й C дорівнює половині лінійної напруги UBC, а 

напруга на фазі A, дорівнює нулю. При швидкості обертання близькій до синхронної на 

обмотках відновлюється симетрична система трифазної напруги, а напруга нейтралі зірки 

дорівнює нулю. 

 
                              а                                                             б 

Рис. 2 Схеми й векторні діаграми струмів асинхронного двигуна, з'єднаного 

відповідно в Y (а) і ∆ (б) при обриві лінійного проводу 

 

Для струмів   ,    й    одержимо   ̇   ;   ̇     ̇    ̇ , де     – струм статора двигуна 

в однофазному режимі. 

Якщо втрата фази відбулася до вмикання двигуна, то пусковий струм становить 86% 

від пускового при трифазному живленні, тобто в понад 5 разів перевищує номінальний. За 

короткий час такий струм перегріє обмотки. У випадку втрати фази після включення двигуна 

в роботу величина струму збільшується на 75%, тобто майже у два рази [7].  

При сполученні в трикутник й обриві лінійного проводу у фазі А, обмотка фази C 

виявляється ввімкненою на лінійну напругу UBC, а обмотки фаз А і B увімкнені послідовно на 

ту само лінійну напругу (рис. 2, б). Напруги на виводах AB й CA будуть залежати від 

швидкості обертання ротора. При загальмованому роторі напруги на виводах AB й CA 

дорівнюють половині лінійної. При синхронній швидкості відновлюється симетрична 

система напруг, і напруги на виводах AB й CAдорівнюють лінійній напрузі [7].  

Для лінійних струмів справедливі співвідношення   ̇   ;   ̇     ̇    ̇ , а для 

фазних струмів   ̇   
 

 
   ;   ̇   

 

 
   ;    ̇  

 

 
   ;   ̇    ̇        ̇ . 

 У пусковому режимі при втраті фази пусковий струм в одній з фаз  дорівнює 

пусковому струму при трифазному живленні, а лінійний струм зростає менш інтенсивно.  У 

випадку втрати фази при роботі двигуна струм у найбільш завантаженій фазі зростає вдвічі, а 

лінійний -  в 1,73 раза. 

На рис. 3 наведена графіки залежності струмів статора й ротора АД в нормальному 

режимі (    ,    
 ) і при обриві лінійного проводу (    ,     

 ) від навантаження при кратності 

максимального моменту      . Значення струмів і потужності дані в частках від своїх 

номінальних величин. Відповідно до графіка струми статора й ротора при номінальному 

навантаженні двигуна й обриві лінійного проводу збільшуються до 200% від їх первинних 

значень. При менших кратностях максимального моменту струми зростають ще більше. Як 

видно з рис. 3, перевантаження по струму при обриві лінійного проводу наступає вже при 

       , тому двигун у цьому режимі може працювати, не виходячи за межі припустимого 

нагрівання, лише при зниженні потужності на валу до 50-60% номінальної [9]. 
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Рис. 4 Графіки залежності струмів статора й ротора АД від навантаження в 

нормальному режимі й при обриві лінійного проводу 

 

Наслідки однофазного режиму залежно від графіку електричних навантажень різні. 

Так, у двигунів установок з циклічним режимом роботи наслідки однофазного режиму менш 

небезпечні, ніж у двигунів установок із тривалим режимом роботи. При обриві лінійного 

проводу двигуни з циклічним режимом роботи можуть якийсь час працювати, не виходячи за 

межі припустимого нагрівання, після чого через характер навантаження вони будуть 

відімкнені. При повторному ввімкненні пуску не відбудеться. При тривалому режимі роботи 

двигунів ймовірність їх ушкодження через тривалу роботу під навантаженням значно більша. 

Отже, визначення даного аварійного режиму можливе за контролем струму.  

За приведеними вище ознаками можливо визначити пошкодження та вплив на 

електропривод і мережу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Ознаки аварійних режимів асинхронних двигунів при обриві фази 

Аварійний 

режим 

(пошкодження) 

Ознаки   

аварійних 

режимів 

(зміна 

струмів і 

напруг) 

Вплив на електропривод і 

мережу (характер змін у роботі 

двигуна й мережі) 

Аварійний режим 

(пошкодження) 

Обрив фази 

живильної 

мережі 

 

 

 

 

 

 

 

Сполученн

я обмоток 

статора в 

зірку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дві сполучені послідовно 

обмотки двигуна виявляються 

включеними на лінійну напругу. 

При загальмованому роторі 

напруга на неушкоджених фазах  

дорівнює половині лінійної 

напруги, а напруга на 

ушкодженій фазі – нулю.  

Якщо втрата фази відбулася до 

вмикання двигуна, то пусковий 

струм становить 86% від 

пускового при трифазному 

живленні, тобто в понад 5 раз 

перевищує номінальний.  

В однофазному режимі в 

обмотці статора 

проходить однофазний 

струм, що створює 

пульсуюче магнітне поле. 

Поле змінюється в часі, 

але не переміщується по 

колу статора. 

Якщо втрата фази 

відбулася до включення 

двигуна в мережу, то він 

не може запуститися 

навіть за відсутності 

навантаження на валу.  
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Продовження таблиці 2 

  За короткий час такий струм 

перегріє обмотки. У випадку 

втрати фази після вмикання 

двигуна в роботу величина 

струму збільшується на 75%. 

При переході двигуна із 

трифазного режиму 

роботи в однофазний на 

ходу утвориться 

обертаючий момент. 

Якщо швидкість двигуна 

близька до номінальної, 

обертаючий момент 

достатній для 

продовження роботи з 

невеликим зниженням. 

 Сполучення 

обмоток 

статора в 

трикутник 

Обмотка однієї фази  

виявляється ввімкненою на 

лінійну напругу, а обмотки 

двох інших фаз - послідовно 

на ту саму напругу.  

Напруги між ушкодженою 

фазою й неушкодженими 

залежать від швидкості 

обертання ротора. При 

загальмованому роторі ці 

напруги дорівнюють 

половині лінійної, при 

синхронній швидкості вони 

дорівнюють лінійній напрузі. 

У пусковому режимі при 

втраті фази пусковий струм в 

одній з фаз дорівнює 

пусковому струму при 

трифазному живленні, а 

лінійний струм зростає менш 

інтенсивно. У випадку 

втрати фази після введення 

двигуна в роботу струм у 

найбільш навантаженій фазі 

збільшиться вдвічі, а 

лінійний – в 1,73 рази. 

швидкості. 

При швидкості обертання 

близької до синхронного 

на обмотках 

відновлюється 

симетрична система 

трифазної напруги. На 

відміну від трифазного 

симетричного режиму 

з'являється характерне 

гудіння. В іншому 

зовнішні прояви 

аварійного режиму не 

спостерігаються. 

Перевантаження по 

струму при обриві 

лінійного проводу 

наступає  при        , 

тому двигун у цьому 

режимі може працювати, 

не виходячи за межі 

допустимого нагрівання, 

тільки при зниженні 

потужності на валу до 50-

60% номінальної. 

 

 

 

Висновок: 

Ддя коротких замикань асинхронних двигунів при обриві фази встановлено  їх 

основні ознаки та вплив на електропривод і мережу. Ці ознаки можуть бути використані в 

системах діагностування енергетичної ефективності асинхронних двигунів.  
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Візуалізація 3D моделей електромеханічних систем за допомогою засобів 

дослідження на основі SolidWorks Simulations 

 

Дворовой Д.С. студент, керівник Поліщук В.О. ст. викл. кафедри електромеханічного 

обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ НТУУ “КПІ”, м. Київ 

 

На сьогоднішній день рівень розвитку інформаційних технологій швидко зростає. 

Кожен день з’являються нові, більш досконалі методи вивчення існуючих процесів. 

Інформаційні технології заповнюють наше життя. В зв’язку з цим неможливо забезпечити 

високий рівень освіти, застосовуючи тільки традиційні методи навчання. Сьогодні потрібні 

такі методи, які дозволили б найбільш раціонально використовувати навчальний час 

студента, прискорили б процес передачі знань, допомогли швидше і простіше сприймати 

навчальний матеріал. Використання інформаційних технологій в навчанні – один з найбільш 

поширених і продуктивних методів, який дозволяє виховати грамотного, 

конкурентоспроможного спеціаліста. Включення інформаційних технологій в навчальний 

процес може бути реалізований різними способами. Одним з них є використання динамічної 

візуалізації інформації.  Так, наприклад, можна пояснити деякі явища, завдяки 

відеофрагменту, який демонструє дослід чи експеримент. Таке надання інформації наочне, а 

тому дозволяє зробити процес навчання більш інформативним. Але такий спосіб не може 

продемонструвати процеси, які відбуваються в самій системі. Цю проблему вирішують 

анімаційні моделі реальних процесів. Таке використання сучасних технологій дозволяє 

відтворити і покроково пояснити невидимі в звичайному житті процеси.   Анімаційна модель 

– це спрощене відображення реального процесу, яка пояснює саме ту його частину, що 

найбільш складна для розуміння і для якої необхідні більш детальні пояснення. Такі моделі 

створені на базі традиційних дослідів чи досліджень є більш наочні і зрозуміліші.  

 Програма SolidWorks - це інтегроване середовище трьохвимірного моделювання, яка 

створює візуальні і анімаційні моделі. В процесі моделювання створюється не деталь, а 

алгоритм, який її описує. Задаються розміри і геометричні взаємозв’язки між елементами. 

Розміри, взаємозв’язки і рівняння визначають форму конкретної деталі. Зі зміною розмірів 

змінюється форма і розміри деталі, але зберігається загальний задум проекту. Все більшу 

популярність отримують програми 3D моделювання, так як вони дозволяють зменшити 

кількість помилок ще на етапі проектування і краще відтворити реальний процес.  

SolidWorks Simulation, оснований на методі кінцевих елементів, існує в трьох 

конфігураціях: SolidWorks Simulation, SolidWorks Simulation Professional, SolidWorks 

Simulation Premium. Однак навіть в мінімальній конфігурації модуля забезпечується 

повноцінний статичний аналіз, як деталі, так і збірки з використанням кінцевих елементів 

твердого тіла, поверхонь і балок. Реалізовані найрізноманітніші контактні умови і віртуальні 

з’єднання. Модулі Simulation однаково працюють як з моделями створеними в SolidWorks, 

так і імпортованими в базовий модуль. 

На кафедрі електромеханічного обладнання енергоємних виробництв активно 

втілюються системи автоматизованого проектування в курси підготовки інженерів – 

електромеханіків. Спочатку це було 2D креслення в AutoCad, тепер все більше 

застосовується  тривимірне моделювання, яке базується на концепції наскрізної 

комп’ютерної підготовки спеціалістів. 
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УДК 622. 

Т.М.Кривенко, Я.С.Кузьменко, Я.О.Рубан, науковий керівник В.М.Сліденко 

НТУУ «КПІ», м.Київ, Україна 

 

Енергоощадливий механізм функціонування робочого обладнання щита Wirth 

Анотація. Запропонована комп'ютерна модель робочого обладнання прохідницького 

щита. Модель дозволяє обгрунтувати раціональні параметри робочого обладнання та 

визначити раціональні траєкторії копання за умови мінімізації реактивних тисків, які 

доцільно враховувати при автоматизації процесу копання.  

 

Энергосберегающий механизм функционирования  рабочего оборудования щита Wirth 

Аннотация. Предложена компьютерная модель рабочего оборудования проходческого 

щита. Модель позволяет обосновать рациональные параметры рабочего оборудования и 

определить рациональные траектории копания при условии минимизаци и реактивных 

давлений, которых целесообразно учитывать  при автоматизации процесса копания. 

  

Еnergy saving function device of the working equipment heading combine Wirth 

         Abstract. We propose a computer model of the working equipment of the heading combine. 

The model enables us to justify the rational parameters of working equipment and to determine 

rational trajectory of digging under the condition of minimization and reactive pressures, which are 

appropriate to consider when automating the process of digging. 

Вступ. Щитові прохідницькі комплекси – це система машин, які мають застосування в 

складних гірничо-геологічних умовах, що потребують, як правило, суцільного кріплення 

провідної виробки – в слабких ґрунтах і породах, в пливунах чи під ними, при не глибокому 

заляганні виробок під спорудженнями, під близькими водоносними горизонтами, при 

проведенні підземних міських трас різного призначення.  
Різноманітні гірничо-геологічні умови і вимоги до спорудження кріплення зумовили 

наступні основні технологічні схеми щитових комплексів:  

– щитові комплекси для проходки тунелів незалежно від спорудженого кріплення, 

застосовується при роботі в стійких міцних породах. В не стійких м’яких породах потрібне 

зведення тимчасового кріплення, яке не є опорним елементом для домкратів рухомого щита. 

Щит повинен мати спеціальний розпірний пристрій. - щитові комплекси для будівництва 

тунелів зі збірним кріпленням.  

– прохідницькі щитові комплекси для будівництва тунелів методом проштовхуванням 

збірного кріплення застосовують в м’яких породах при спорудженні тунелів порівняно не 

великою протяжністю під шосе, залізо транспортні шляхи. Механізми і пристрої комплексу 

виповнюють операції по розробці породи в забої і навантаження її в транспортні засоби 

кріплення в монтажній камері і її продавлювання вперед. З метою зменшення тертя між 

зовнішньою поверхнею кріплення і породою інколи застосовують нагнітання змащуючого 

розчину  за кріплення чи тонкі металічні волоси, котрі розмотуються з тертя кріплення об 

породу замінюється тертям її об метал.  

Мета роботи. Розробка комп’ютерної моделі на прикладі робочого обладнання 

прохідницького щита WIRTH з можливістю обгрунтування енергоощадливих параметрів 

гідроприводу та визначення траєкторій руху ковша робочого обладнання з мінімізацією 

реактивного тиску гідроциліндра приводу рукояті, що необхідно для модернізації робочого 

обладнання та для забезпечення раціонального функціонування автоматизованої системи 

копанння. 

Матеріал і результати дослідження.  НТУУ «КПІ» та ВАТ «Київметробуд» 
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проведені аналітичні та експериментальні дослідження гідроприводу прохідницького щита 

WIRTH. В процесі аналітичних досліджень розроблена комп’ютерна модель робочого 

обднання щита з програмуванням  інтерактивної оболонки мовою С++ Builder. Зображення 

інтерфейсу оболонки на дисплеї ЕОМ наведено на рис.1. 

         Для визначення максимальних навантажень, проведено векторно-скалярний аналіз 

кінематичної системи робочого обладнання та розроблена методика розрахунку в 

аналітичній формі реактивних тисків, за умови активної дії циліндра приводу ковша, коли 

ковш опирається об тверду опору. Тоді, в залежності від кінематики, в гідравлічних 

циліндрах рукояті і стріли виникають реактивні тиски, які за величиною повинні 

знаходитись в межах рівнів настроювання запобіжних клапанів гідроапаратури.   Визначено 

раціональні параметри робочого обладнання та  рекомендовані раціональні траєкторії 

копання, які доцільно використати при автоматизації процесу копання. 

 
           Рисунок 1 – Зображення на дисплеї ЕОМ комп'ютерної моделі  робочого обладнання 

щита WIRTH 

Т1, Т2, Т3 – траєкторії можливого руху відповідно при повороті ковша, рукояті, стріли; Д1, 

Д2, Д3 – точки для визначення тисків  в цилідрах відповідно ковша, рукояті, стріли;  

1, 2 – графіки залежності тисків у  гідроциліндрах ковша, рукояті, стріли від руху за 

траєкторіями Т1, Т2, Т3 за настроюванням запобіжних клапанів з n  розрахунковими 

точками; 3 – графік залежності тиску в  гідроциліндрі рукояті до модернізації; 4 –  графік 

залежності тиску в  гідроциліндрі рукояті для модернізованого робочого обладнання 

 На основі проведених розрахунків на ЕОМ розроблена нова кінематична схема робочого 

обладнання щита (модель WIRTH-M) для якої характерно значне зменшення реактивного 

тиску (крива 4, рис.1). Особливістю нової схеми є переустановлення шарніру навішування 

гідроциліндра приводу рукояті на рукоять (рис.1). При цьому реактивний тиск виникає не в 

штоковій, як до модернізації, а в поршневій порожнині гідроциліндра, що при одній і тій же 

реакції гідроциліндра реалізує значно менший рівень тиску. 

  Для забезпечення раціонального функціонування автоматизованої системи копання 

запропонований наступний алгоритм (рис.2). 
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Рисунок 2 – Алгоритм автоматичного керування робочим органом 

       Перспективним напрямком  інтенсифікації є застосування впливу на робочий масив 

імпульсними навантаженнями, починаючи з високих амплітуд і низьких частот (гідромолот) 

до  високочастотних низько амплітудних впливів (віброзубці ковшів активної дії). 

       Висновки. За допомогою розробленої комп’ютерної моделі визначені положення 

робочого обладнання при яких рівень реактивного тиску в гідроциліндрі рукояті найвищий. 

Обґрунтовано раціональні параметри  та запропонована модернізація кінематичної системи 

робочого обладнання зі зміною положення шарніра навішування гідроциліндра рукояті. 

Запропонований алгоритм реалізації енергоощадного процесу копання в системі 

електрогідравлічного керування робочим обладнанням прохідницького щита, що дозволяють 

підвищити надійність прохідницького щита, а також автоматизувати процес копання.   
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Математическая модель электропривода механизма напора одноковшового экскаватора 

 

В работе синтезирована математическая модель системы «преобразователь частоты – 

асинхронный двигатель», которая реализует экскаваторную характеристику, а также 

определены соответствия параметров математической модели с реально существующим 

приводом. 

 

Эксплуатация машин и комплексов горной промышленности связана с повышенным 

риском их повреждения. Это, в первую очередь, связано с тем, что  нагрузка на валу 

двигателей главных механизмов изменяется в широких пределах и имеют место 

систематические перегрузки, вплоть до стопорения электроприводов. При этом возникает 

необходимость использование систем электропривода, обеспечивающих ограничение 

момента двигателя при механических перегрузках, то есть имеющих специальную 

механическую характеристику экскаваторного типа. Для получения такой характеристики на 

практике применяются система «генератор-двигатель» и система «тиристорный 

преобразователь – двигатель». Недостатками первой является низкий коэффициент 

полезного действия, недостатками второй - большие массогабаритные показатели и 

необходимость частого обслуживания. 

В настоящее время в Западной Европе в одноковшовых экскаваторах существует 

тенденция перехода от приводов постоянного тока к приводам переменного тока. Последние, 

построенные по схеме «преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (ПЧ-АД), 

перспективны, благодаря невысокой стоимости, отсутствию щеточно-коллекторного узла, 

надёжности, возможности эксплуатации во взрывоопасных средах. Единственным 

недостатком таких систем до последнего времени была невозможность непосредственного 

регулирования момента асинхронного электродвигателя. Поэтому, ранее такие системы не 

применялись в горных машинах, в которых необходима реализация экскаваторной 

характеристики. Появление на современном рынке преобразователей частоты с прямым 

управлением моментом (direct torque control), реализующих алгоритм векторного 

управления, то есть раздельного управления током статора и потокосцеплением ротора 

позволило использовать ПЧ-АД и в главных механизмах экскаваторов. 

К сожалению, современные производители преобразователей частоты большой 

мощности с векторным управлением в пользовательской документации не указывают 

алгоритмов и принципов работы системы векторного управления. Пользователю 

предоставляется доступ лишь к определенным параметрам, которые были даны 

производителем оборудования для наладки преобразователя частоты. При этом основной 

функционал системы остается закрытым и наладка ПЧ конкретного производителя может 

осуществляться уже непосредственно на реальном объекте, и, даже в этом случае, 

потребитель не знает, какие процессы происходят в преобразователе частоты. 

Актуальность задачи. В данной работе актуальной является задача разработки 

математической модели системы «преобразователь частоты – асинхронный двигатель», 

которая реализует экскаваторную характеристику, а также определение соответствия 

параметров математической модели с реально существующим приводом.  

Синтезированная модель в интерактивной программе для моделирования, имитации и 

анализа Simulink, имеет те же параметры и каналы регулирования скорости и момента, что  и 
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у электромеханической системы с преобразователем частоты 9300 Vector производителя 

Lenze (Германия). В данном преобразователе пользователь может вводить ограниченный 

набор параметров, но не может анализировать процесс работы самой структуры. При 

наличии соответствия с реальным приводом имеется возможность определения поведения 

электропривода в различных режимах работы как с точки зрения изменения нагрузки на 

преобразователь, так и с точки зрения настройки параметров регуляторов замкнутой системы 

управления. Так, в случае возникновения переходных процессов колебательного характера 

во время эксплуатации оборудования, инженеры по эксплуатации горнодобывающего 

оборудования могут на математической модели проанализировать причины их 

возникновения и устранить их в модели, а затем и в реальном объекте. При этом  отпадает 

необходимость подстройки параметров системы на реальном экскаваторе путем их подбора, 

что зачастую происходит на производстве. Преимуществом данного подхода является то, что 

при этом инженер по эксплуатации не должен вникать в особенности моделирования 

Simulink, а лишь изменяя значения входных сигналов, определяющих работу 

преобразователя, может наблюдать по графикам переходных процессов поведение системы в 

целом.  Выбор преобразователя частоты серии 9300 Vector Lenze обусловлен широким 

существующим диапазоном мощностей от 0,37кВт до 400кВт. В свою очередь для 

механизмов напора одноковшовых экскаваторных машин используются привода на 150-

300кВт, то есть могут применяться с вышеуказанным преобразователем. Это дает 

возможность отказаться также от высоковольтных преобразователей частоты на напряжения 

3кВ и 6кВ, а также систем асинхронно-вентильных каскадов, также находящих применение в 

современных экскаваторах. 

При работе в режиме регулирования момента система управления преобразователем 

частоты 9300 Vector построена по принципу подчиненного регулирования с внутренним 

контуром регулирования тока с отсечкой и внешним контуром регулирования скорости. 

Общий вид блок-схемы имеет вид, представленный на рис.1. Классическая система 

управления электроприводом, обеспечивающая формирование экскаваторной 

характеристики, включает звено формирования «отсечки» по току, обеспечивающей резкое 

изменение жесткости механической характеристики. В блок схеме 9300 Vector при 

управлении моментом такое звено в явном виде отсутствует.  

 
Рисунок 1 – блок-схема преобразователя частоты Lenze 9300 Vector в режиме прямого 

управления моментом. 
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При этом качество переходных процессов в системе при работе на участке жесткой 

характеристики определяется параметрами С0070 (коэффициент усиления регулятора 

скорости) и С0071 (постоянная интегрирования регулятора скорости). Точку перехода из 

режима регулирования скорости в режим регулирования момента определяет составляющая 

M-ADD, то есть фактическое задание момента электропривода, получаемое из переменной  

FCODE426/2 блока AIN2. Динамические характеристики системы в этом случае уже 

определяются параметрами регулятора тока, то есть параметрами С0075 (коэффициент 

усиления регулятора тока) и С0076 (постоянная интегрирования регулятора тока). Общий 

вид механической характеристики одноковшового экскаватора  имеет вид, изображенный на 

рис.2. Очевидно, что участок 1 соответствует работе в режиме с разомкнутым контуром 

регулирования тока, а участок 2 – работе при двухконтурной системе управления.  

 
Рисунок 2 – Механическая характеристика одноковшового экскаватора. 

Формирование абсолютно мягкой характеристики (участок 3) осуществляется при 

критическом значении момента стопорения и обуславливается параметром ограничения 

значения на выходе регулятора скорости, то есть параметром С0074.  

Среди дополнительных параметров настройки преобразователя следует отметить 

параметры ограничения задающего значения тока, определяемом параметром FCODE472/3, 

ограничения на выходе регулятора тока С0909. 

При этом сама математическая модель электропривода, построенного по схеме ПЧ-АД, 

с учетом вышеуказанных параметров преобразователя частоты 9300 Vector имеет вид, 

изображенный на рис.3.  

 Рисунок 3 – Математическая модель электропривода системы ПЧ-АД. 

Выводы: Таким образом, при использовании полученной математической модели 
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возникает возможность изменения параметров системы, соответствующей реальному 

электроприводу, для анализа статических и динамических характеристик объекта, а также 

настройки регуляторов тока и скорости, определяющих динамические характеристики 

экскаватора при работе. Дальнейшее совершенствование предложенного подхода к 

разработке моделей, соответствующих реально существующим преобразователям частоты 

возможно за счет включения в исследуемую модель контура регулирования потокосцепления 

ротора, а также «наблюдателя» потокосцепления. 
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Увеличение эффективности работы угледобывающих машин с помощью 
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Показана актуальность создания систем контроля уровня метана для увеличения 

эффективности работы угледобывающих машин. Рассмотрены причины создания новых 

систем контроля выделения метана и недостатки существующих систем. А также 

факторы при которых образуется опасная концентрация метана. 
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Показано актуальність створення систем контролю рівня метану для збільшення 

ефективності роботи вуглевидобувних машин. Розглянуто причини створення нових систем 

контролю виділення метану й недоліки існуючих систем. А також фактори при яких 

утвориться небезпечна концентрація метану. 
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of coal-mining machines. The reasons for the creation of new systems of 

control methane and disadvantages of existing systems. And the factors under which a harmful 

concentration of methane is formed. 
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Уровень социально-экономического состояния государства во многом зависят от 

объемов производства и технической оснащенности добывающих отраслей 

промышленности. Необходимо проведение работ по созданию высокоэффективных 

технических средств управления, диагностики, автоматизации и связи угледобывающего и 

проходческого оборудования. 

Актуальность работы 

    Рассматриваемая тема будет всегда актуальна, так как невозможно создать 

абсолютно безопасную систему контроля метановыделения. Очень тяжелая ситуация 

возникла в Украине. Угольные шахты Украины, особенно Донбасса, характеризуются 

самыми сложными горно-геологическими условиями в сравнении с другими странами. 

Средняя глубина разработки пластов превышает 720м, а 33 шахты работают на глубине 

1000-1400 м. Из 190 действующих шахт 90 процентов опасны по содержанию газа метана, 60 

– по выбросам угольной пыли, 45 – по случайным выбросам и горными ударами, 22 

процента – по самовоспламенению угля. Треть стационарного оборудования, транспортных 

средств и выемочной техники отработали свой термин и требуют замены. Системы 
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противоаварийной защиты морально устарели и не отвечают сегодняшним требованиям 

ведения горных работ.  

    Среди ведущих стран мира Украина занимает десятое место по добыче угля, а по 

количеству погибших в шахтах – одно из первых.  

    Несмотря на существенное сокращение на протяжении последнего десятилетия 

объемов добычи угля та численности рабочих, уровень аварийности и смертельного 

травматизма не уменьшился. За этот период в подземных выработках произошло 38 взрывов 

газа и пыли, 78 вспышек метана, 1512 газодинамических явлений, 1376 завалов горных 

выработок, 702 подземных пожаров, вследствие чего погибло 3401 человек.  

     Непосредственными причинами взрывов является загазованность выработок из-за 

низкой эффективности их вентиляции и дегазации работ, запыленность горных выработок, 

не совершенность аппаратуры контроля.  

   Горные выработки не обеспечиваются необходимым количеством воздуха; 92 шахты 

имеют сверхнормативные (более 30 процентов) утечки воздуха; значительная часть шахт 

требует замены вентиляторов главного проветривания. 

    В течение 1991-2001 гг. средняя эффективность дегазации шахт снизилась с 23 до 17 

процентов. Объем метана, удаленного дегазационными системами, уменьшился с 590 до 230 

млн. кубических метров в год. Количество шахт, использующих дегазацию, уменьшилась с 

86 до 45. На 26 шахтах в дегазационных трубопроводах циркулируют взрывоопасные 

концентрации метана. Существующее на шахтах оборудование для бурения дегазационных 

скважин устаревшее и не обеспечивает необходимые параметры и режимы дегазации. 

Объемы дегазационного бурения с поверхности земли уменьшилось в 20, а с подземных 

горных выработок – в 8 раз. Темпы бурения дегазационных скважин не отвечают 

современным темпам ведения очистных работ. Существующие дегазационные системы 

физически изношены (более 50 процентов) и требуют реконструкции. Практически ни на 

одной дегазационные системы не обеспечивают необходимой технической продуктивности.  

    Значительно увеличилось количество газодинамических явлений (случайные 

выделения угля и газа, суфлярные выделения газа). Их возрастание связано как с 

ухудшением горно-геологических условий, так и с не совершенностью прогнозирования из-

за отсутствия методов и аппаратуры современного технического уровня.  

    Повышенный уровень запыленности рудниковой атмосферы служит причиной 

взрывов угольной пыли.  

    Вследствие того, что существующие взрывные материалы и технические средства не 

отвечают современным требованиям 35 процентов всех аварий связано с взрывами газа и 

пыли во время проведения взрывных работ. 

Постановка задачи исследования 

    Существующая система контроля неспособна обеспечить безопасность работы 

людей в лаве. Необходимость создания новой системы контроля выделения метана 

обусловлена рядом причин:  

1) Размещение датчиков не соответствует наиболее опасным зонам скопления 

метана.  

    В существующей системе размещение датчиков не соответствует наиболее опасным 

зонам скопления метана. Датчики метана располагаются по одному на откаточном и 

вентиляционном штреке, а также один датчик ставится на очистном комбайне со стороны 

забоя. Отсутствует контроль вдоль линии забоя. Однако взрывоопасное облако может 

образоваться не только на выходе из лавы, то есть возле одного из штреков, где стоят 

датчики метана, но и внутри лавы. Это может послужить причиной взрыва, так как 

концентрация метана в самой лаве не контролируется. Датчик метана установленный на 
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комбайне фиксирует только концентрацию метана, который выделяется из добываемого угля 

в непосредственной близости. Но не учитываются остальные виды метановыделения (из 

транспортируемого угля, суфлярные выделения метана), которые могут создать опасную 

концентрацию. Взрывоопасное облако не будет обнаружено, так как оно будет омывать 

комбайн, на котором установлен датчик метана. Следовательно, необходимым является 

создание контроля концентрации выделения метана вдоль линии забоя, что поможет снизить 

вероятность появления взрывоопасной ситуации в лаве.  

     2) Отсутствие прогноза взрывоопасной ситуации.  

     Отсутствие прогноза является серьезным недостатком существующей системы 

контроля, так как при достижении концентрации метана опасной уже будет поздно 

предотвращать взрывоопасную ситуацию. Так как для ее предотвращения необходимо 

отключить электроэнергию, а для этого потребуется не менее чем полсекунды. А это очень 

много времени. За это время может успеть произойти воспламенение облака метана.  

     3) Недостаток объема получаемой информации о газовыделении.  

     В существующей системе оператор получает информацию только о концентрации 

метана в реальном масштабе времени. Однако этой информации явно недостаточно для 

осуществления контроля. В разрабатывающейся системе предусмотрено не только 

получение информации о концентрации метана в реальном масштабе времени на любом 

промежутке лавы, но и информация о скорости, положении и направлении движения 

очистного комбайна. Эта информация поможет уменьшить опасность взрыва.  

     Еще одним недостатком существующей системы является инерционность датчиков.  

     Датчики, которые использовались для создания существующей системы сейчас очень 

сильно устарели и не могут обеспечить необходимого быстродействия. Быстродействие 

датчиков метана используемых в старых системах контроля – единицы секунд. Это довольно 

большое время для горных условий. В то время как современные датчики имеют гораздо 

более высокое быстродействие – единицы миллисекунд. Это на несколько порядков выше, 

чем у использующихся сейчас датчиков метана.  

     Рассмотрев недостатки существующей системы, приходим к выводу о необходимости 

создания новой системы контроля метановыделения, которая устранила бы существующие 

недостатки. 

Методы исследования 

    Метод исследования заключается в том, что выбирается конкретная шахта и лава 

этой шахты, для которой будут производиться исследования. Шахта имени 60-летия 

советской Украины является типичным представителем шахт Донбасса. Добыча этой шахты 

составляет в среднем 1000 тонн в сутки. Рассмотрим самую газообильную лаву этой шахты – 

з-ю восточную лаву Мандрыкинского пласта центральной панели Н4.  

     Геометрические показатели рассматриваемой лавы [2]:  

    — длина очистного забоя – 198м;  

    — мощность пласта – 0.9м.  

     В реальных условиях образование опасной концентрации происходит в результате 

действия следующих факторов:  

    – выделение метана из пласта;  

    – выделение метана из добываемого угля;  

    – выделение метана из транспортируемого угля;  

    – суфлярные выделения метана.  

     1) Выделение метана из пласта – выделения метана, происходящие постоянно, даже 

при отсутствии работ в лаве.  

     Данное выделение метана зависит от крепости, мощности и газообильности пласта, 
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известно для каждой конкретной лавы и может быть определено при наличии данных о 

дисперсии и математическом ожидании.  

     Математическое ожидание объема выделения метана из пласта для данной лавы 

составляет 4.2 м3/мин [2].  

     Дисперсия объема выделения метана из пласта для данной лавы составляет 0.3 м3/мин 

[2].  

     2) Выделение метана из добываемого угля – выделение метана из угля, который 

рубится комбайном.  

     Данное выделение метана может быть описано следующей формулой[3]: 

 
    где Vду – объем выделения метана из добываемого угля (м3/мин);  

    VK – скорость движения комбайна (м/мин);  

    Vдк – объем выделения метана из добываемого угля при движении комбайна со скоростью 

1м/мин (м3/мин*м);  

    D – дисперсия объема выделения метана из добываемого угля (м3/мин).  

     Для условий описанных в предыдущем пункте приведем необходимые значения:  

    — скорость движения комбайна – 1…10 м/мин [2];  

    — объем выделения метана из добываемого угля при движении комбайна со скоростью 

1м/мин – 0.65 м3 [2];  

    — дисперсия объема выделения метана из добываемого угля – 0.07 м3 [2].  

     3) Это выделения метана (сорбированного газа) из уже добытого угля, который 

движется по скребковому конвейеру.  

     4) Суфлярные выделения метана – случайные выделения метана. Их предусмотреть 

невозможно. В математическую модель они могут быть внесены как случайные выделения 

метана определенного характера. Они действуют в течение некоторого промежутка времени, 

а потом угасают.  

     Очень важным является проветривание лавы. Для нахождения концентрации метана 

нам необходимо знать объем воздуха для проветривания лавы. Для каждой конкретной лавы 

он определяется из документации.  

     Зная значения всех выделений метана, в конкретный момент времени, легко 

вычислить его концентрацию с помощью формулы [3]: 

 
    где: I – общий объем метана в лаве (м3/мин);  

    Q – объем воздуха поступающий в лаву для проветривания (м3/мин);  

    С – концентрация метана (%).  

    На основе информации новой системы должны выполнятся следующие действия:  

     1) при безопасной концентрации работа не останавливается;  

     2) если концентрация переходит на уровень, приближающийся к опасной 

концентрации, то скорость движения комбайна уменьшается;  

     3) если концентрация опасная – отключение электроэнергии.  

     Варьирование скоростью подачи комбайна позволяет сохранить время, которое 

отводится на технологическую паузу, поддерживать концентрацию на одном уровне, 

меньшем, чем опасный. Это повысить не только безопасность в лаве угольной шахты, но и 

объемы добываемого угля.  

     Для создания такой системы контроля метановыделения необходимо составить 

математическую модель выделения метана вдоль линии забоя в лаве угольной шахты.  
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     Система контроля метановыделения должна быть быстродействующей и 

обеспечивать:  

    – постоянный контроль метановыделения;  

    – иметь большое количество датчиков вдоль линии забоя;  

    – прогноз увеличения количества выделяемого метана на начальных стадиях;  

    – снижение вероятности появления опасных электрических искр за счет отключения 

оборудования  

     Еще одним плюсом является то, что при этой системе контроля люди выводятся из 

лавы и не поддаются угрозе выброса угля и метана. На штреке находится пульт управления 

системой и отображение информации. 

Научная новизна 

    Научной новизной рассматриваемой работы является создание математической 

модели выделения метана и действия системы контроля.  

     На основе вышеописанных числовых значений при различных видах выделения 

метана с помощью пакета программ Matlab можно получить графическое представление 

характера выделения метана из пласта в виде вероятностного процесса, изображенного на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Графическое представление характера зависимости объема выделения 

метана из пласта от времени. 

    2) Выделение метана из добываемого угля – выделение метана из угля, который 

рубится комбайном.  

     При движении очистного комбайна с одной постоянной скоростью, объемы 

выделения метана, из рубящегося угля, могут быть описаны с помощью процесса имеющего 

вероятностный характер. Характер этого процесса будет иметь такой же вид, как показано на 

рисунке 1. Математическое ожидание может быть вычислено как произведение скорости 

комбайна и объема выделения метана из добываемого угля при движении комбайна со 

скоростью 1м/мин (Vк*Vдк). Дисперсия может быть определена как произведение скорости 

движения комбайна и дисперсии объема выделения метана из добываемого угля при 

движении комбайна со скоростью 1м/мин (Vк*Dду).  

     Но так как по результатам измерений датчиков будет приниматься решение об 

изменении скорости комбайна, то скорость будет колебаться, а соответственно будет 

изменяться и объем выделения метана. Однако изменения будут состоять только в 

изменении скорости движения комбайна. Это повлечет за собой изменения математического 

ожидания и дисперсии. Таким образом, характер выделения метана не будет изменяться. В 

графическом представлении он может быть представлен так же, как и процесс на рисунке 1, 
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со своими значениями математического ожидания и дисперсии.  

     3) Выделения метана (сорбированного газа) из уже добытого угля, который движется 

по ленточному конвейеру.  

     Объем метана, выделяющегося из транспортируемого угля, на порядок меньше 

объема метана выделяющегося при рубке угля комбайном. Этот вид метановыделения не 

будет оказывать существенного влияние на общую концентрацию метана в лаве угольной 

шахты.  

     Однако этот источник все равно надо учитывать. Характер этого выделения метана 

будет таким же, как и двух описанных ранее. Он будет носить вероятностный характер.  

     4) Суфлярные выделения метана из угольного пласта.  

     Суфлярные выделения метана происходят случайным образом из образовавшихся 

щелей в пласте. Частота появления суфлярных выделений и объемы метана, которые 

выделяются из щелей, зависят от склонности лавы к суфлярным выделениям.  

     Общий характер зависимости объема метана, выделяющегося из случайно 

образовавшейся щели, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Графическое представление зависимости объема метана при суфлярных 

выделениях от времени 

    Промежуток [0;t1] – время нарастания выделения метана.  

     Промежуток [t1;t2] – время пребывания в насыщении.  

     Промежуток [t2;t3] – время спадания выделения метана.  

     Все параметры t1, t2, t3 зависят от объема метана залегающего в полости пласта, 

величины случайно образовавшейся щели, давления в пласте.  

     Еще одним очень важным параметром в определении концентрации метана в лаве 

угольной шахты является проветривание. То есть объем воздуха, который поступает в лаву.  

     Для каждой лавы этот параметр строго регламентируется. Для рассматриваемой лавы 

он равен 720 м3/мин. Зная этот параметр, а также сечение лавы (произведение мощности 

пласта и ширины лавы) можем определить скорость поступающего воздуха для 

проветривания лавы.  

     Еще одним элементом научной новизны является новый метод прогноза 

выбрасоопасной ситуации.  

    Применяемые скважные методы текущего прогноза выбрасоопасности [6] и контроля 

скорости газовыделения, а также сейсмоакустический метод аналогичного назначения 

становится все менее надежным в связи с переходом работ на большие глубины (1000 м и 

более). Процесс бурения пласта небезопасный, потому что при этом происходят внезапные 

выбросы и другие газодинамические явления. Сейсмоакустический метод в основном 

удовлетворяет требованиям горного производства. Однако область его применения 

ограничена уровнем сейсмоактивного угольного пласта, кроме того, этот метод не позволяет 
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дифференцировать прогноз опасных зон по динамическим линиям вдоль всей линии забоя. А 

также не учитывается влияние на выбрасоопасность пласта давления горных пород, газа и 

физико-механических характеристик угольного массива в процессе его разрушения при 

выемке угля в лаве угольной шахты.  

     Новый метод прогноза состоит в том, что лава разбивается на ряд участков 

(количество участков соответствует количеству датчиков в лаве) и снимаются данные по 

каждому датчику. Далее, исходя из данных снятых с датчиков, аппроксимируют значение 

концентрации метана на более поздние сроки, что и является прогнозом. 

Практическая новизна 

    Практическая новизна разрабатываемой системы состоит в увеличении количества 

датчиков метана в лаве. Для обеспечения безопасности необходимо использовать 

достаточное количество датчиков метана вдоль линии забоя. Так как длина лавы составляет 

198 метров, а расстояние между датчиками не должно превышать 20 метров, то получим 

необходимое количество датчиков – 10. Датчики метана должны крепиться на расстоянии 

5см от кровли на стойке крепи.  

     Сопоставим расположение датчиков при существующей и создаваемой системах 

контроля метана на рисунках 3 и 4.  

 
x1 – место расположения противовыбрасного датчика;  

x2 – место расположения забойного датчика;  

x3 – место расположения датчика погашения;  

x4 – место расположения исходящего датчика. 

 

Рисунок 3. – Схема добычного участка при существующей системе контроля метана. 

 
x1 – место расположения датчика метана 1;  

x10 – место расположения забойного датчика 10; 
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Рисунок 4. – Схема добычного участка при разрабатываемой системе контроля метана. 

 

Апробация 

    При проектировании разрабатываемой системы контроля метана будет 

использоваться новейшие датчики метана, аналого-цифровые преобразователи, 

микроконтроллеры. В результате действия новой системы контроля предполагается снизить 

до минимума количество выбрасов, пожаров, и самое главное, избежать человеческих жертв. 

Для этого разрабатывается система прогноза создания выбрасоопасной ситуации, увеличино 

количество датчиков метана, а также пункт управления вынесен на штрек. Следовательно 

создается безлюдная выработка, что уменьшает возможность человеческих жертв. 

Заключение 

    Для проектирования системы контроля метановыделения используется современная 

элементная база. Информация с датчиков будет обрабатываться микроконтроллером. В 

зависимости от концентрации метана в лаве микроконтроллер, на основе заложенного 

алгоритма, информирует диспетчера и принимает решение об отключении электроэнергии 

или изменении скорости движения комбайна.  

     Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку информационной 

системы по контролю метановыделения с улучшенными характеристиками.  

     Дальнейшее совершенствование системы контроля может быть осуществлено 

обновлением элементной базы, которая совершенствуется очень быстро. 
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СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ 

УСТАНОВКИ 

І.С. Воробйова, студент, керівник О.В. Чермалих  

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ 

пр. Перемоги, 37, 03057, м. Київ, Україна. E-mail: iceirish@ukr.net. 

Показана актуальність створення і описана концепція побудови систем керування, 

комплексного захисту, реєстрації і візуалізації режимів роботи шахтних підйомних 

установок. Розглянуті та порівняні сучасні системи автоматизованиго електроприводу 

шахтної підйомної установки. 

Ключові слова : шахтна підйомна установка, система захисту та контролю, 

електропривод. 

 

SYSTEMS OF AUTOMATION AND ELECTRIC DRIVE OF MINE WINDING PLANT 

I. Vorobjova, O. Chermaluh 

National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv 

Peremogy av., 37, 03057, Ukraine. E-mail: iceirish@ukr.net. 

Shown actuality of creation and described conception of control system construction, 

complex defense, registration and visualization operation modes of mine winding plant. Considered 

and the compared modern systems of automatized electric drive of mine winding plant.  

Keywords : mine winding plant, defense and control system, electric drive. 

 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНОЙ 

ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ 

И.С. Воробьева, О.В. Чермалых 

Национальный технический университет Украины «КПИ», г. Киев 

пр. Победы, 37, 03057, г.Киев, Украина. E-mail: iceirish@ukr.net. 

Показана актуальность создания и описана концепція построения систем управления, 

комплексной защиты, регистрации и визуализации режимов работы шахтних подъемных 

установок. Рассмотрены и сравнены современные системы автоматизированного 

електропривода шахтной подъемной установки.  

Ключевые слова : шахтная подъемная установка, система защиты и контроля, 

электропривод. 

 

У зв'язку з особливою технологічною важливістю ШПУ в шахтному виробництві, 

великими розмірами збитку від аварій, а також високим рівнем вимог до безпеки підйому 

людей, для керування такими установками припустиме застосування лише автоматизованих 

систем, що передбачають обов'язкову участь людини. У міру вдосконалювання систем 

автоматизації ШПУ обсяг функцій, виконуваних людиною, неухильно зменшувався, і в цей 

час за ним залишилися функції, що важко піддаються автоматизації або більш надійно 

виконувані людиною в штатній і, особливо, в позаштатній ситуації, а також функції 

загального контролю ситуації і вживання екстрених заходів. 

Проблема підвищення ефективності і безпеки роботи (ШПУ) досить актуальна для 

видобувної галузі. Умовами для її рішення є: 

●    виконання комплексної автоматизації; 

● скорочення експлуатаційних витрат завдяки високій якості і надійності 

mailto:iceirish@ukr.net
mailto:iceirish@ukr.net
mailto:iceirish@ukr.net
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використовуваних технічних засобів і різкому зменшенню їхнього різноманіття; 

● наявність можливості оптимізації технологічного процесу, а також діагностування 

стану устаткування і перехід до більш економічного способу його обслуговування; 

● надання оперативному, обслуговуючому і керівному персоналу своєчасної і 

достовірної їінформації про поточні режими роботи ШПУ, необхідної для прийняття 

адекватних управлінських рішень і правильного аналізу ситуації. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИМОГИ ДО СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

Головними функціями систем керування і комплексного захисту ШПУ є контроль 

руху, захист від неприпустимих режимів роботи, видача шляхових команд, реєстрація 

поточних даних, візуалізація поточної і накопиченої інформації про режими роботи і 

параметри ШПУ. 

Ключовими вимогами, що визначили технічні рішення, стали універсальність систем 

стосовно представницького ряду ШПУ, дублювання технічних засобів відбору і обробки 

інформації про параметри безпеки, а також взаємний контроль вірогідності функціонування 

цих засобів. 

З огляду на розташування апаратури і відносно жорсткі умови експлуатації, дубльовані 

технічні засоби обробки інформації виконують у вигляді двоканального апарата контролю 

ходу і захисту (АКХЗ), розміщеного в шафі зі ступенем захисту не нижче IP54. Для повного 

дублювання функцій захисту до кожного із двох резервованих одночасно працюючих 

каналів, утворених контролерами з відповідним набором модулів вводу-виводу, 

підключають дубльовані засоби відбору інформації про параметри безпеки ШПУ, а 

дубльовані канали, що живляться від окремих джерел безперебійного живлення. 

Система керування і комплексного захисту установки ШПУ, реєстрації і візуалізації 

режимів її роботи, або скорочено система ЗКРР (захисту, контролю руху й реєстрації), 

реалізована як відкрита система, придатна для подальшого розвитку (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 Структурна схема комплексу технічних засобів системи ЗКРР 

 

Розроблена система виконує наступні основні функції: 

● захист ШПУ при виході значень параметрів безпеки за припустимі межі, задані у 

вигляді уставок спрацювання; 

● контроль справності елементів, вузлів і блоків, вихід з ладу яких приводить до 

втрати захисних функцій системи; 



УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

309 

● видача повідомлень машиністові про проковзування каната за результатами ведення 

відповідного контролю; 

● блокування, що не допускає самовідновлення систем після зникнення або усунення 

причини спрацювання захистів; 

● видача в заданих точках шляху шляхових команд, необхідних для безпечного 

керування і захисту ШПУ; 

● контроль ланцюга гальма запобіжного (ГЗ) і визначення причин його 

спрацьовування; 

● формування сигналу неузгодженості фактичної і заданої швидкостей руху і вивід 

його для візуального контролю на відповідний прилад, представлений на АРМ машиніста; 

● контроль стану і положення устаткування ШПУ по сигналах відповідних датчиків і 

видача повідомлень; 

● візуалізація заданих режимів роботи, місця розташування підйомних сосудів у 

стовбурі, швидкості руху підйомних сосудів (тахограм), а також значень заданої і фактичної 

швидкостей руху, пройденого шляху, струмів якоря і порушення електродвигуна, тиску в 

системах ГЗ і ГР (гальмо робоче); 

● реєстрація, збереження, архівування і документування інформації про стан і режими 

роботи ШПУ. 

 

ШАХТНА ПІДЙОМНА МАШИНА ЯК ЄДИНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС 

Такий підхід лежить в основі функціонування НФП «Мідіел» (Росія), яка 

спеціалізується на розробці і поставці повністю укомплектованих найбільш 

розповсюджених технологічних комплексів, зокрема в підйомних машинах. 

Комплекс задач, розв'язуваних при постачанні підйомних машин: 

 комплектне постачання механічної і електричної частин, забезпечення шефмонтажа, 

авторського нагляду і гарантійного обслуговування; 

 постачання підйомних машин із сучасною системою швидкодіючих багатоелементних 

дискових гальм високого тиску з регульованою системою гальмування на базі вузлів фірми 

ABB; 

 комплектація електроприводів машин сучасним електроприводом постійного або змінного 

струму із системами керування, автоматизації і контролю на базі мікропроцесорної 

техніки(рис. 2 та рис. 3); 

 комплектація механічної і електричної частин машин сучасними системами діагностики і 

контролю основних функціональних вузлів з максимальною комп'ютеризацією. 
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Рисунок 2  Структурна схема електропривода постійного струму та автоматики за системою 

ТП-Д з реверсом в якірному колі. 

 

 
Рисунок 3  Структурна схема електропривода змінного струму та автоматики ШПМ за 

системою БПЧ-СД. 

 

На рисунку 4 представлено сучасний автоматизований технологічний комплекс ШПМ 

з електроприводом змінного струму вітчизняного виробництва з тихохідним синхронним 

двигуном для крупних машин з частотним регулюванням на базі БПЧ. 

Основні особливості виробу: 

- використання методу прямого регулювання обертаючого моменту (DTC) для 

забезпечення виключно високих експлуатаційних характеристик: швидкості оберту та 

обертового моменту; 

- силові напівпровідникові пристрої IGCT, що забезпечують найвищі робочі 

характеристики та надійність; 

- активний випрямляючий модуль для 4-квадратної роботи з пониженим вмістом 

гармонік та регульованим коефіцієнтом потужності;  

- модульна конструкція, що забезпечує отримання оптимальних конфігурацій. 
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Рисунок 4  Сучасний електропривод змінного струму з синхронним двигуном для 

великих ШПМ 

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ШАХТНОЇ ПІДЙОМНОЇ УСТАНОВКИ 

Основною вимогою до електроприводу шахтної підйомної установки (ШПУ) є 

забезпечення виконання необхідної швидкісної діаграми, що дозволяє отримати необхідні 

динамічні показники в період розгону і під час гальмування, а також при підтягуванні 

підйомного сосуду до місця розвантаження. 

Найбільш широке застосування для електроприводів скіпових шахтних підйомних 

машин знайшли 12-пульсні схеми з нереверсивним ТП в ланцюгу якоря та реверсивними 

перетворювачами в ланцюгу збудження. Маючи меншу швидкодію у порівнянні зі схемою з 

реверсивним ТП в ланцюгу якоря при відпрацюванні керуючих та збурюючи впливів, ця 

схема, тим не менш, задовольняє потребам для даного типу механізмів за наступними 

міркуваннями:в шахтних підйомних установках в нормальних режимах відсутні швидкі 

зміни моменту навантаження;в шахтних підйомних установках наявність пружних зв’язків у 

вигляді канатів потребує виключити можливість швидких змін керуючих впливів.  

На рисунку 5 наведена схема головного привода скіпової підйомної машини, в якому 

застосовані сучасні комплектні тиристорні перетворювачі з мікропроцесорним керуванням. 

 
Рисунок 5  Однолінійна схема головного привода скіпової підйомної машини 
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На рисунку 6 наведена схема електропривода підйомної установки з реверсивним 

тиристорним перетворювачем за 12-ти пульсною схемою в ланцюгу якоря (в однолінійному 

зображенні). 

Тиристорні перетворювачі нової серії УКТЕШ-МП для ШПУ виробляють в Україні 

методом повузлової збірки з використанням готових та випробуваних комплектуючих 

блоків, плат та програмного забезпечення АВВ. Комплектуючі модулі виробляються 

підприємствами Германії та Швейцарії. 

 
Рисунок 6  Схема електропривода підйомної установки з реверсивним тиристорним 

перетворювачем за 12-ти пульсною схемою в ланцюгу якоря 

Типовий електропривод шахтної підйомної машини містить (рис.7) двигун постійного 

струму з живленням якоря від реверсивного тиристорного перетворювача та обмотки 

збудження від нереверсивного тиристорного збудника, вбудованого в шафу якірного 

перетворювача. 

 
 

Рисунок 7  Сучасний типовий ЕП ШПУ за системою ТП-Д з реверсом в колі якоря 

 

За кордоном останні 15-20 років безредукторний електропривод виконується тільки по 

системі «БПЧ-СД». Електроприводи постачаються ведучими закордонними фірмами 

Німеччини(Siemens), Швеції(АВВ), Франції(Alstom), США та Канади.  

Порівнявши електроприводи, були зроблені наступні висновки: 

- електропривод БПЧ-СД перевершує привод Г-Д за ваговими показниками, витратами 

на затрачену електроенергію та обслуговування. 

- електропривод БПЧ-СД у порівнянні з приводом ТП-Д дорожче на 2%, але, завдяки 
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більш високому к.к.д. та меншій на 11% вартості споживаної електроенергії, окупається за 

1,6 року при вартості 0,01 доларів США за 1 кВт. 

На рисунку 8 наведена схема силового ланцюга електропривода для шахтної підйомної 

машини, який було виконано за еквівалентною (по відношенню до живильної мережі) 12-

пульсною схемою. 

Основними елементами синтезу САК електроприводів такого типу є диференційні 

рівняння об’єкта регулювання та методи перетворення цих диференційних рівнянь при зміні 

систем координат (систем відліку),в яких формується керуючий вплив. 

В основі методики синтезу лежить уявлення нестаціонарного багатозв’язного об’єкта 

(яким є СД) у вигляді деякої сукупності стаціонарних підоб’єктів,з лінійними ланками в 

основних каналах регулювання змінних з послідовною корекцією параметрів. 

 
Рисунок 8  Однолінійна схема головного привода скіпової підйомної машини 

Сукупність цих принципів дозволяє, з одного боку, отримувати такі необхідні 

показники конкретних електроприводів, як висока перевантажувальна здатність, висока 

ступінь використання габаритної потужності електрообладнання, заданий діапазон 

регулювання швидкості, а з іншого боку, уніфікувати вузли схем незалежно від виду 

конкретної структури регулюючої частини САК.  

 

ВИСНОВКИ 

Описані системи автоматизації електроприводу універсальні стосовно 

представницького ряду ШПУ, мають достатню гнучкість і відкриту архітектуру технічних 

засобів. Все це не тільки забезпечує широке застосування систем за рахунок адаптації до 

різних умов, але і дозволяє нарощувати і удосконалювати їх, що відкриває перспективи 

подальшого і довгострокового застосування системи ЗКДР на шахтах і рудниках в умовах 

мінливих вимог правил безпеки. 

Застосування сучасних засобів мікропроцесорної техніки дозволяє реалізувати 

уніфіковану систему з програмно-апаратними компонентами, що виконує функції керування 

різними типами головного приводу шахтних підйомних машин, режимами аварійного 

гальмування, виміру, контролю, відображення і збереження інформації про положення і 

швидкість підйомних судин. 

Така система легко інтегрується в єдину АСКТП вугільного підприємства. 

У теперішній час можна виділити декілька тенденцій у відношенні керованого 

електропривода ШПУ. 

Серед діючих приводів для шахт малої та середньої потужності та висоти найбільше 

застосування має асинхронний привод (одно -дводвигунний варіанти), виконані на машинах 
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з фазним ротором, а шахти середньої та великої потужності обладнані системами Г-Д та ТП-

Д. 

На змінному струмі знайшли застосування асинхронні електроприводи з живленням 

від перетворювача частоти (ПЧ). 

В останній час в якості приводного двигуна починають використовувати синхронний 

двигун (СД) з частотним регулюванням. 

Також спостерігається стійкий перехід від редукторних приводів до без редукторних. 
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Диагностика электромеханического оборудования с применением SCADA-систем 

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к решению вопроса диагностики системы 

«преобразователь частоты - асинхронный двигатель» с использованием современных 

компьютерных средств автоматизации. Отмечены особенности и преимущества системы 

сбора и визуализации данных SCADA. В деталях обоснован выбор системы SCADA Movicon 

X11 для стенда,  разработанного на кафедре электромеханики НТУУ «КПИ». 

 

Анотація: У статті розглянуті підходи до рішення питання діагностики системи 

«перетворювач частоти - асинхронний двигун» з використанням сучасних комп'ютерних 

засобів автоматизації. Відмічені особливості і переваги системи збору і візуалізації даних 

SCADA. У деталях обгрунтований вибір системи SCADA Movicon X11 для стенду,  

розробленого на кафедрі електромеханіки НТУУ «КПІ». 

 

Annotation:  In the article approaches to settle a question of diagnostics of system "the frequency 

converter - the asynchronous motor" with using of modern computer's tools for automation are 

considered. Featutes and benefits of the system for data collection and visualization SCADA are 

commented. The choice of the system SCADA Movicon X11 for test bench developed on The 

cathedra of electromechanics "NTUU "KPI" is analized in detail. 

        

Введение:  Большая часть машин и механизмов промышленных предприятий относится к 

электромеханическим системам. Эффективная эксплуатация данного оборудования 

невозможна без знания их фактического состояния. Для обеспечения раннего выявления 

зарождающихся отказов электромеханического оборудования необходима рационально 

организованная система технического диагностирования подобных систем [4]. Именно 

поэтону, в настоящее время широкое распространение получили системы диагностирования 

электромеханических комплексов с применением компьютерных технологий. Такие системы 

позволяют вовремя обнаружить отклонение от нормальных режимов работы, что в свою 

очередь обеспечивает повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации 

оборудования в целом [1]. В представленной работе предложена система диагностирования 

электромеханических комплексов с применением общепромышленной системы 

визуализации и контроля SCADA Movicon 11. 

        Целью данной работы являлась попытка  применения SCADA-системы  для 

определения и визуализации характеристик электротехнического комплекса: 

«преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (ПЧ – АД). 

        Весомым преимуществом SCADA-систем является то, что они  позволяют работать с 

различными протоколами передачи данных и осуществлять диагностику оборудования по 

характеристикам, получаемым от приборов различных фирм.  

Изложение основного материала: Диагностика системы ПЧ-АД может 

осуществляться непосредственно с преобразователя частоты, если последний имеет 

интерфейсные либо аналоговые выходы. В частности, один из наиболее гибких с точки 

зрения автоматизации ПЧ  с векторным управлением серии 8200 Vector фирмы Lenze имеет 

на борту два аналоговых выхода. Следовательно, такой ПЧ позволяет передавать в 

компьютерную систему диспетчеризации сигналы выходной частоты, нагрузки двигателя 
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(значения момента нагрузки), тока статора, напряжения в звене постоянного тока, мощность 

двигателя, напряжение на выходе ПЧ, причем лишь два сигнала одновременно. 

При этом, для обработки таких аналоговых сигналов требуется дополнительный 

модуль аналоговых входов и,  в ряде случаев,  преобразователь интерфейсов для 

подключения к персональному компьютеру (ПК). 

Другим подходом, к решению вопроса диагностики является применение специального 

программного обеспечения, предоставляемого производителями частотных 

преобразователей, как, например, Global Drive Control или L-force Engineer от Lenze, Power 

Suite от Shneider и др. В этом случае используются специальные модули связи, работающих 

по различным интерфейсам и протоколам, позволяющие передавать данные непосредственно 

на ПК. Для ПЧ со встроенными интерфейсами связи (чаще всего RS485), такие как ПЧВ 

ОВЕН, FC51 Danfoss, ESMD Lenze поддерживают помимо собственных протоколов 

компаний-разработчиков, стандартные протоколы передачи данных, в частности Modbus 

RTU. В этом случае возникает необходимость использования преобразователей интерфейсов 

USB/RS485 или RS232/RS485 для подключения к ПЧ. Недостатком вышеуказанных ПЧ 

является то, что редко позволяют отслеживать рабочие параметры электромеханической 

системы в полном объеме, а позволяют считывать только текущее значение задания по 

частоте и тока нагрузки. 

Диагностика электромеханического оборудования может производиться в полном 

объеме при использовании быстродействующих специализированных микроконтроллеров, 

позволяющих отслеживать динамические характеристики системы, так и высокодинамичных 

сервопреобразователей частоты и программного обеспечения с функцией 

осциллографирования, как например, сервопреобразователь 9300 Vector Lenze. Недостатком 

таких систем является их высокая стоимость, сложность работы с ними. При этом в 

большинстве случаев для исследования качества электромеханических средств, достаточно 

получения статических характеристик двигателя.  

Непосредственный расчет таких характеристик в преобразователе частоты является 

невозможным, специализированное программное обеспечение позволяет лишь считывать 

измеряемые параметры, поэтому возникает необходимость использования  программного 

обеспечения, позволяющего осуществлять математическую обработку данных, их архивацию 

и визуализацию в виде графических трендов. Перспективным направлением в этом случае 

является применение SCADA-системы, представляющие собой программные пакеты для 

сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте управления либо 

диагностирования. 

Также преимуществом таких систем является то, что они позволяют получать данные о 

ходе процесса диагностирования не только с преобразователя частоты, а также с 

анализаторов параметров питающей, сети, цифровых мультиметров, тахометров с 

интерфейсными выходами, работающими по различным протоколам. 

Практическая реализация: В подтверждение возможности реализации диагностики 

электрических машин с помощью программных пакетов SCADA [3] была предложена 

система визуализации с использованием SCADA Movicon X11 для стенда, разработанного на 

кафедре электромеханики НТУУ «КПИ». В рамках студенческой работы был разработан 

электромеханический комплекс, предназначен для исследования различных режимов работы 

асинхронных машин с использованием преобразователя частоты. Стенд позволяет измерять: 

напряжение, ток двигателя, потребляемую активную мощность, cos ,  проводить 

гармонический анализ питающей сети и другие электрические параметры как в статических 

так и в динамических режимах работы АД. 

 В базовом варианте стенда измерение параметров питающей сети и электрических 
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параметров осуществляются с помощью цифровых анализаторов сети (ДМК), установленных 

между питающей сетью и ПЧ, а также ПЧ и испытуемым двигателем. Значение момента 

нагрузки отображается на дисплее цифрового вольтметра, а скорости вращения - на дисплее 

цифрового тахометра. При диагностике двигателя путем снятия механических 

характеристик, а также опытах холостого хода и короткого замыкания данные считываются 

вручную, а затем заносятся в ПК для последующей математической обработки. 

Наличие у цифровых анализаторов сети серии DMK встроенного интерфейса RS485, а 

также наличия модуля связи Lecom A/B у преобразователя частоты Lenze E82EV751K4C, 

установленных на модернизируемом стенде, позволило предложить применение SCADA-

системы Movicon X11 для обработки получаемых данных. 

Выбор Movicon X11 из спектра существующих систем визуализации был обусловлен 

следующими факторами: 

1) наличие драйвера протокола Modbus RTU, позволяющего осуществлять передачу 

данных с анализаторов сети DMK; 

2) наличие драйвера протокола Lecom (LEnze COMmunication) для передачи данных с 

преобразователя частоты 8200 Vector; 

3) возможность и математической и графической обработки получаемых данных. 

Недостатком предложенной системы модернизации является то, что при 

совместимости интерфейсов передачи данных на ПК, в системе используются различные 

протоколы передачи данных, что привело к необходимости использования двух 

преобразователей интерфейсов, подключаемых к ПК по различным USB-портам. 

Математическая обработка входных сигналов, передаваемых с преобразователя 

частоты и анализатора сети, осуществлялась с помощью приложения IL Logic Explorer, 

позволяющего вести программирование логики работы и преобразования сигналов с 

помощью одного из стандартных МЭК – языков, а именно, языка Instruction List (IL). Пример 

реализации языка IL приведен в таблице 1.  

При сниженном напряжении питания и номинальной нагрузке на валу двигателя 

наблюдается повышенное нагревание обмоток.  В этом случае для создания номинального 

вращающего момента увеличивается ток ротора  и  статора.  В условиях повторно- 

кратковременных режимов работы средства релейной защиты не могут обеспечить 

выявления отдельных аварийных ситуаций. Для реализации быстродействия комплексной 

защиты АД, функционирующей на основе одновременного контроля нескольких параметров, 

было предложено применение SCADA-системы Movicon X11. 
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                                                                                                                                      Таблица 
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SQRT 3                              

MUL UL 

 MUL IL  

 ST S 

 

 

 

 

LD P 

DIV 3 

DIV  UL 

ST IА 

 

LD IA 

SQR IA 

ST IAM 

LD IL 

SQR IL 

SUB IAM 

ST M 

SQRT M 

ST IP 

 

LD P 

ST P 

SQR P    

ST PM 

LD Q 

SQR Q 

ADD PM 

ST M 

SQRT M    

ST M  (P) 

DIV M 

ST COSF 

 

LD M 

ST M 

LD OMEGA 

MUL M 

ST P 

 

ST F 

MUL PI 

MUL 2 

DIV p 

ST 

OMEGA 

 

LD q           

ST qM        

LD S 

ST SM 

(S)           

DIV SK      

ST SKM1(SK) 

DIV S 

ST SKM2(q) 

ADD 

SKM1       

ADD SKM2 

ST M1(q) 

ADD 2 

DIV M1 

MUL MK    

ST M 

 

 

Выводы: Благодаря применению  SCADA-системы становиться возможным 

осуществление непрерывной текущей оценки параметров контролируемого объекта в 

дискретные промежутки времени, а  также, уведомление  о выходе параметров за пределы 

допустимых значений. 

Экономический эффект от внедрения и применения SCADA-системы в области 

технической диагностики, достигается за счет сокращения аварийности оборудования и 

снижения затрат на планово – предупредительные работы. Такая глубокая диагностика 

параметров двигателей является особенно актуальной для приводов большой мощности, 

поскольку в этом случае,  применение SCADA- систем становится рентабельным. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОРЕГУЛЯТОРА NARMA-L2 ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗА СИСТЕМОЮ ТРН-АД. 

 

Давидков А.В., магістрант, Мельохіна  К.К., магістрант, керівник Тишевич Б.Л., 

к.т.н. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут» 

Кафедра АУЕК, НТУУ «КПІ», вул.. Борщагівська, 115, м. Київ, 03056, Україна 

Тел.:(044) 245-61-60, E-mail:  auek@ukr.net  

 

Розглядається система управління електроприводом змінного струму за допомогою 

нейроконтроллера із використанням моделі нелініаризованного авторегресивного 

ковзаючого середнього для ідентифікації і управління електроприводом як динамічною 

системою.  

Рассматривается система управления электроприводом переменного тока с помощью 

нейроконтроллера с использованием модели нелинеаризованного авторергессивного 

скользящего среднего для идентификации и управления электроприводом как динамической 

системой. 

The control system of the alternating current electric drive with the help NARMA-L2 

Controller (Nonlinear Autoregressive – Moving Average) for identification and control of this 

electric drive as dynamic system is considered. 

Мета та ціль. Дослідити нейрорегулятор типу NARMA-L2 для автоматичного 

управління електроприводом за системою тиристорний регулятор напруги-

асинхронний двигун (ТРН-АД). Оцінити якість управління ТРН-АД за допомогою 

моделювання електроприводу в середовищі MATLAB. 

Асинхронний двигун (АД) є найбільш простим в експлуатації і відносно дешевим 

у виготовленні в порівнянні з іншими електричними машинами. В останні десятиріччя 

досягнення в області напівпровідникової перетворювальної техніки і теорії машин 

змінного струму дозволили отримати високодинамічні та глибокорегулюємі системи 

електроприводів із використанням АД. Ці досягнення дозволили розширити сферу 

застосування електроприводу з АД від комунального господарства  до точного 

машинобудування та космічної промисловості. Однак подальше розширення сфери 

застосування такого економічного електроприводу показало, що це складний 

динамічний об'єкт для якісного управління яким, необхідні нетрадиційні алгоритми. З 

іншого боку, отримали значний розвиток нейромережеві системи управління 

складними динамічними об'єктами, до яких відноситься електропривод з 

АД. Передумовою для цього була поява швидкодіючих мікропроцесорів і 

спеціалізованого програмного забезпечення [1].  

Впровадження нейромережевих технологій в системи управління  

електроприводом з АД дозволяє поліпшити функції ідентифікації об’єкту та підвищити 

ефективність систем управління. Таким чином, питання дослідження нейромережевих 

систем управління електроприводом з АД є актуальним завданням [2]. 

Для розрахунків параметрів електроприводу за системою ТРН-АД та створення 

структурної схеми, яка  представлена на рис.1 було обрано асинхронний 

короткозамкнений двигун моделі 5АМУ132М8. 

mailto:davydkov@ukr.net
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Параметри  структурної схеми моделі: 

69,84 ;номM Нм  - номінальний момент; 

2,7;  - перевантажувальна здатність за моментом; 
22 2 0,14364 ;двJ J кг м     - момент інерції системи; 

78,75 / ;ном рад с  - номінальна швидкість; 
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Рис. 1. Структурна схема електроприводу змінного струму. 

 

Структурна схема системи управління електроприводом змінного струму з 

нейроконтролером NARMA-L2 зображена на рис.2: 

 

 
Рис. 2. Структурна схема системи управління електроприводом змінного струму. 
 

При застосуванні NARMA-L2 з використанням управління із лінеарізованим зворотнім 

зв’язком перший етап полягає  в ідентифікації параметрів об’єкту управління. Навчання нейронної 

мережі здійснюється з використанням прогнозованої зміни динаміки об’єкту. Також, на 
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першому етапі визначається структура моделі нейроконтролера [3]. 

В нейроконтроллері застосовується одна стандартна модель  для узагальненого 

представлення нелінійних дискретних систем – це модель із використанням нелінійної авторегресії із 

ковзаючим середнім (NARMA): 

( ) [ ( ), ( 1),..., ( 1), ( ), ( 1),..., ( 1)],y k d N y k y k y k n u k u k u k n         (1)  

де  u(k) – вхід системи, у(k) – виходи системи.  
На етапі 

ідентифікації об’єкту, можна тренувати нейронну мережу  апроксимуючи 

нелінійну функцію N. Для того, щоб вихід системи мав вигляд деякої заданої траєкторії 

y(k + d) =yr(k+d), наступний етап буде полягати у розробці  нелінійного 

контролера виду: 

 

( ) [ ( ), ( 1),..., ( 1), ( ), ( 1),..., ( 1)].ru k G y k y k y k n y k d u k u k m         (2)  

 

Проблема з використанням цього контролера в тім, що при тренуванні нейронної 

мережі для створення функції G з метою мінімізації квадратичної похибки, необхідно 

використовувати динаміку зворотнього росповсюдження. Це призведе до уповільнення 

процесу тренування. Одне з рішень полягає у використанні наближених моделей для 

представлення об’єкту управління. Виходячи з цього нейроконтролер, що 

використовується для управління засновується на наближеної моделі NARMA-L2. 

 
( ) [ ( ), ( 1),..., ( 1), ( 1),..., ( 1)]

[ ( ), ( 1),..., ( 1), ( 1),..., ( 1)] ( ).

y k d f y k y k y k n u k u k m

g y k y k y k n u k u k m u k

        

       
 

(3)  

Це модель в узагальненій формі, де вхід контролера u(k) не вміщує нелінійності. 

 Перевагою цієї форми є те, що є рішення для випадкових значень управляючих входів  за яким 

вихід системи відповідає y(k + d) =yr(k+d). У результаті  алгоритм роботи нейроконтролера 

буде відповідати:  

 

( ) ( ) [ ( ), ( 1),..., ( 1), ( 1),..., ( 1)]

[ ( ),..., ( 1), ( ),..., ( 1)] ( ).

ru k y k d f y k y k y k n u k u k m

g y k y k n u k u k m u k

         

     
 

(4)  

 
Використання цього рівняння безпосередньо може викликати проблеми при реалізації, тому 

необхідно визначити управляючий вхід u(k), який відповідає виходу y(k) для однакового періоду часу. 

Таким чином, замість алгоритму, що описується (4), використовується алгоритм який відповідає: 
 

( ) [ ( ), ( 1),..., ( 1), ( ), ( 1),..., ( 1)]

[ ( ),..., ( 1), ( ),..., ( 1)] ( 1),

y k d f y k y k y k n u k u k u k m

g y k y k n u k u k m u k

        

      
 

(5)  

де d>2.  

На наступному рисунку представлена структура нейронної мережі: 
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Рис. 3.  Структурна схема нейроконтролера NARMA-L2, 

де IW – вагові коефіцієнти входів; LW – вагові коефіцієнти проміжного шару; TDL – 

лінія затримки.  

В якості функції активації нейронів вхідного шару була обрана сигмоїдальна, а для 

нейронів вихідного шару – лінійна функції. 
Остаточно, при використанні у якості нейроконтролера моделі NARMA-L2 ,  алгоритм роботи 

повинен відповідати: 
 

( ) [ ( ),..., ( 1), ( ),..., ( 1)]
( 1) ,

[ ( ),..., ( 1), ( ),..., ( 1)]

ry k d f y k y k n u k u k n
u k

g y k y k n u k u k m

     
 

   
 

(6)  

 
який реалізується для d>2.  Функціональна схема системи управління із використанням 

нейроконтролера NARMA-L2 [4] представлена на рисунку 4.

 

 
Рис. 4.  Функціональна схема системи управління на базі  контролера NARMA-L2.

  

Визначення параметрів нейроконтролера здійснюється за схемою, яка представлена на 

рис. 5. 
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Рис. 5. Визначення параметрів нейроконтролера NARMA-L2. 

Набір параметрів для формування структури нейронної мережі наступний: 

1. Size of the Hidden Layer – 2 – кількість нейронів у прихованому шарі; 

2. No. Delayed Plant Inputs – 3 – число ліній затримки для вхідного шару 

нейронів; 

3. No. Delayed Plant Outputs – 2 – число ліній затримки для вихідного шару 

нейронів; 

4. Sampling Interval (sec) – 0.01 – період дискретності між двома 

послідовними моментами відліку даних; 

5. Normalize Training Data – встановлення нормування для приведення 

даних навчання до діапазону [0 1]. 

Набір елементів управління, для завдання характеристик навчальної 

послідовності нейронної мережі наступний: 

1. Training Samples – 1000 – число точок відліку для отримання навчальної 

послідовності у вигляді пар значень вхід-вихід для управляємого процесу, який 

визначається моделлю Simulink; 

2. Maximum Plant Input – 4 – максимальне значення вхідного сигналу; 

3. Minimum Plant Input – -4 – мінімальне значення вхідного сигналу; 

4. Maximum Interval Value (sec) – 2 – максимальний інтервал ідентифікації, в 

секундах; 

5. Minimum Interval Value (sec) – 0.1 – мінімальний інтервал ідентифікації, в 

секундах; 

6. Limit Output Data – встановлює обмеження значень вихідного сигналу; 

7. Simulink Plant Model – для завдання моделі управляемого процесу,  що має порти 

входу і виходу і зберігається у файлі *.mdl, вибір моделі проводиться за 

допомогою Browse, де вводиться ім'я моделі. 
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8.  Training Epochs– 200 – кількість циклів навчання; 

9. Training Function – задає функцію навчання; 

10.  Use Current Weights – встановлює використання поточних вагових коефіцієнтів 

нейронної мережі; 

11.  Use Validation Data – встановлює використання контрольної множини в об'ємі 25 

% від навчальної множини; 

12. Use Testing Data – встановлює використання тестової множини в об'ємі 25% від 

навчальної множини. 

При синтезі системи управління для ТРН-АД було проведено тренування нейронної 

мережі. Результати тренування показані на рисунках: 

 

 
 

Рис. 6. Головне меню тренування нейронної мережі та дані навчання. 

 

 
 

Рис. 7. Дані тесту та дані перевірки. 

 

Графіки перехідних процесів, які були зняті при моделюванні електроприводу ТРН-АД 

в середовищі MatLab приведені на рисунках: 
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Рис. 8. Графік зміни швидкості. 

 

 
Рис. 9. Графік зміни моментів. 

Висновок. Основною перевагою використання нейроконтролерів для управління 

електроприводом змінного струму є те, що для синтезу структури та параметрів 

нейроконтролера не потрібні кількісні оцінки параметрів об’єкту, достатньо оперувати 

кординатами, які характеризують стан об’єкту. Основний напрямок дослідження який 

визначився у останні роки це ідентифікація та управління електроприводом за 

характеристиками таких координат як напруга, ток та частоти живлення. Цю складну 

задачу можна вирішити тільки із використанням нейронних мереж.  
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THE HEAT PUMP DEVICE BASED ON UDS-1 STIRLING MACHINE 

Дана робота стосується дослідження основних характеристик установки на базі 

машини Стірлінга УДС-1, яка працює за тепонасосним циклом. Метою роботи є 

теоретичне та експериментальне дослідження основних характеристик та ефективності 

теплонасосної установки Стірлінга з приводом від електричного двигуна. В результаті 

проведеної роботи, отримані теоретичні та експериментальні значення основних 

характеристик установки, які підтверджують можливість використання зворотного 

циклу Стірлінга у теплонасосних установках.  

Ключові слова: машина Стірлінга, тепловий насос, індикаторна діаграма, 

опалювальний коефіцієнт. 

Данная работа касается исследования основных характеристик установки на базе 

машины Стирлинга УДС-1, которая работает по теплонасосному циклу. Целью работы 

является теоретическое и экспериментальное исследование основных характеристик и 

эффективности теплонасосной установки Стирлинга с приводом от электрического 

двигателя. В результате проведенной работы, получены теоретические и 

экспериментальные значения основных характеристик установки, которые подтверждают 

возможность использования обратного цикла Стирлинга в теплонасосных установках. 

Ключевые слова: машина Стирлинга, тепловой насос, индикаторная диаграмма, 

отопительный коэффициент.  

This article concerned with analysis of key features of the Stirling machine UDS-1, that 

works as a heat pump. The purpose of the work is theoretical and experimental analysis of key 

features and efficiency of Stirling heat pump with electric drive. As a result of work, theoretical and 

experimental values of the key features that confirmed a fundamental working ability of the machine 

as a heat pump were received.  

Key words: Stirling machine, heat pump, eye diagram, coefficient of performance. 

Nowadays about 90 % of world energy production is received from firing. It is obvious 

that traditional sources of energy are limited. At the same time power consumption are redoubled 

every 12-15 years, that is why increasing of firing fuels causes rising of mean temperature of 

environment and climate fluctuation. Moreover, pollution of the environment is a consequence of 

combustion of fossil fuels. As a result, forests are cutting down, the crop capacity is decreasing, 

ecological balance is shifted. 

Heat supply systems are one of the biggest consumers of heat as a form of energy. 

Mastering of low temperature sources of energy using the heat pumps is effective measure of saving 

fuels and protection of environment. Advantages of using these systems in comparison of traditional 

systems are essential. Value of coefficient of energy performance for heat pumps is known to be 

higher than in traditional systems. There are several types of heat pumps devices, which have 

different principles of operation. Heat pumps which is working with mechanical compression of 

vapour have wide spread occurrence.  Another types of heat pumps are well-known among 

scientists: double Rankine cycle, absorptive cycle, reverse Brayton cycle, reverse Stirling cycle and 

others [1]. 

Reverse Stirling cycle consists of isothermal heat exchange and changes of pressure in 

constant volume. Reverse Stirling cycle is represented in P,v – diagram on figure 1. 
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Fig.1 – Reverse Stirling cycle 

Realization of reverse Stirling cycle permits to originate useful difference of temperatures. 

At the same time admission of heat to system, as in traditional heat pumps, performs at low 

temperature (usually at temperature of environment), and output of energy in heat supply system at 

higher temperature. The scheme of possible plant is represented in figure 2: 1 – heat exchanger, 2 – 

regenerator, 3 – heat exchanger of heat supply system, 4 – Stirling machine, 5 – compression 

chamber, 6 – cavity for expansion, 7 – low temperature source of energy [2]. 

This plant is based on single-cylinder engine with displacer. The heat is absorbed from low 

temperature source when the gas expands, the heat transfers from machine to apartment when the 

gas compresses. It is interesting that Stirling heat pump can be used for cooling air in summer time. 

 
Figure 2 – Heat pump that realize reverse Stirling cycle 

For researching the Stirling heat pump laboratory stand, that permits to take experimental 

data and draw conclusions about its effectiveness, was created on base of Institute of Energy saving 

and Energy management.  

Heat pumps based ob Stirling machine UDS-1 consists of (fig. 3): 1 – connecting-rod of 

working piston, 2 – working piston, 3 – working cylinder, 4 – tube of internal rod, 5 – connecting 

rod of displacer, 6 – bush, 7 – heat receiver, 8 – displacer, 9 – heat remover, 10 – body, 11 – crank, 

12 – belt drive, 13 – nonsynchronous electric drive. 

Research plant works in the following way: electric drive 13 transforms electricity in 

mechanical work and gives it by way of belt drive 12 to shaft of machine. Rotary motion of shaft 

transforms by way of crank mechanism in forward motion of working piston 2 and displacer 8. At 

the same time mechanical energy uses for cyclic changing internal volume of machine and, as a 
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result, temperature of surface of heat receiver is rising. 

 
Figure 3 – Heat pump based on Stirling machine UDS-1 

Theoretical calculations of this machine were realized with using eye diagram. Eye 

diagram is graphic image of changing pressure of the gas in internal contour of machine depending 

on position of piston. Every point of the graph represents the pressure in cylinder at this volume of 

gas. Plotting the eye diagram permits to find the characteristics of real cycle of heat pump. 

Kinematics of mechanism UDS-1 is represented on figure 4. 

 
Figure 4 – Kinematics of UDS-1 crank gear 

For finding dependence of piston’s displacement from shaft angle of rotation, let’s express 

distance from center of crankshaft to joint point of rod and displacer by way of shaft angle of 

rotation, length of crankshaft and displacer rod: 
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22

D C D Ch R cos L R sin mm      , 

where CR – radius of crankshaft, 

  – rod angle of rotation, 

DL – length of displacer rod. 

In a similar manner, let’s express distance from centre of crankshaft to joint point of rod 

and working piston by way of shaft angle of rotation, length of crankshaft and piston rod: 

   
22

W C W Ch R sin L R cos mm      , 

where CR  – radius of crankshaft, 

  – rod angle of rotation, 

WL – working rod length. 

Let’s find internal volume changing in dependence from shaft’s angle of rotation: 

      22 3

B D R C D C C D RV h S R cos L R sin R L S mm                , 

      22 3

W W W W C C W C WV h S L R R sin L R cos S mm
                   

. 

Total change of internal volume in dependence from shaft’s angle of rotation: 

     T W DV V V V      . 

Calculated values of internal volume represented in table 1. 

We make next admissions for possibility to determine values of pressure in points of cycle: 

 working medium is ideal gas; 

 processes of transferring heat are isothermal; 

 temperatures of isothermal processes:  2T 288 K ,  1T 305 K ; 

 pressure of working medium in the end of isothermal process of receiving 

heat -  1P 101320 Pa . 

Table 1 – Calculated values of internal volume and pressures 

,   0 15 30 45 60 75 90 105 
3V,sm  111,77 106,78 101,94 97,67 94,36 92,36 91,87 92,97 

P,Pa  117913 123421 129278 133862 137440 139285 138878 136114 

         

,   120 135 150 165 180 195 210 225 
3V,sm  95,54 99,33 103,98 109,06 114,12 118,81 122,82 125,98 

P,Pa  131353 125279 119678 114111 109044 104744 101321 99616 

         

,   240 255 270 285 300 315 330 345 
3V,sm  128,17 129,36 129,55 128,76 126,99 124,31 120,78 116,53 

P,Pa  98730 98630 99296 100727 102950 106015 109113 113092 

 

Using the values represented in table 1 the eye diagram was built (fig. 5). 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

331 

 
Figure 5 – The eye diagram 

With the help of PC’s software the functions of lower and higher curves were found: 
2

1P 1,4942 V 1395,4 V 255666     . 
2

2P 17,686 V 4969,9 V 445329      

The work is needed to be lead to working medium: 

     

   

max max max

min min min

max

min

V V V

2

C 1 2

V V V

V

2 6

V

L P V dV P V dV ( 1,4942 V 1395,4 V 255666 dV

17,686 V 4969,9 V 445329 dV) 10 0,215 J .

       

      

  



 

The heat taking away from working medium: 

 1 1 airQ R T m ln 2,485 J      . 

The coefficient of performance equals: 

11,56  . 

Experimental researches of reverse Stirling cycle were realized on the base of research 

laboratory of Institute of Energy saving and Energy management. During the researches values of 

shaft’s speed of rotation, temperatures of air in apartment, surface’s temperatures of machine, time 

from experiment’s beginning were measured. Measuring of shaft’s speed was done with the help of 

infra-red tachometer TIF780. Surface’s temperatures were measured by TXA-thermocouples with 

the help of multimeters DT838. The temperature of air in apartment was measured by spirit  

thermometer. 

Three experiments were realized. Each of these experiments was being continued about 20 

minutes. There were brakes between experiments. It was need for cooling machine and for returning 

parameters of machine in unconfigured state. The researchers kept an eye on indications of 

multimeters. The values of time, speed of rotation and surface’s temperatures were written, when 

one of the temperatures was being changed. 

In result, when 3 experiments were realized, researchers have received 3 series of 

experimental data. All series of experimental data are similar. Results of one experiment are 

represented in table 2. 
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Table 2 – Results of experiment 

t, sec 0 80 105 140 200 250 280 425 560 665 855 960 1085 1265 1490 

Т1, K 288 290 291 292 293 293 294 295 296 297 298 298 299 300 301 

Т2, K 288 288 288 288 288 289 289 289 290 291 291 292 292 293 294 

ω, sec
-1

 450 448 453 461 451 450 453 450 449 465 474 460 457 461 459 
 

On figure 6 represented dependence of changing temperatures of surfaces from time. 

 
Figure 6 – Dependence of changing temperatures of surfaces from time 

Conclusions: when the work was done, basic schemes of heat pumps which can use the 

Stirling cycle had been determined. After analysis of literature, the experimental stand was created. 

This stand helps to improve assumption about possibility of using reverse Stirling cycle in heat 

pumps. This stand was created on a base of heat machine UDS-1. 

When the researches were done, the values of basic characteristics 1Q , CL ,   have being 

found. The values of characteristics gave possibility to do conclusions about efficiency of this 

machine. The coefficient of energy performance of heat pump based on UDS-1 is 11,56  . This 

value is quite enough high, because of maximum coefficient of energy performance in this range of 

temperatures is Carno 17,94  . As a result of experiments, 3 series of experimental data, which 

confirms theoretical calculations, were found.  

In summary, it is obvious that following researches of using Stirling cycle in heat pumps 

are essential. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ З СОНЯЧНИМ КОЛЕКТОРОМ 

Анотація 

 Проведений розрахунок ефективної площі геліоколекторного поля для системи 

сонячного гарячого водопостачання з додатковим джерелом енергії житлового будинку 

методом комп’ютерного моделювання з використанням середньостатистичних 

кліматичних параметрів та дійсних значень, що були отримані в результаті вимірювань 

протягом року для Київської області.  

 The calculation of effective solar collector field for solar hot water systems with additional 

source of energy for residential building was made by computer simulation. Average climatic 

parameters and current values for Kyiv region were derived from measurements during the year. 

Одним із раціональних шляхів розв’язання проблемних питань економії та 

енергозбереження є впровадження систем альтернативного теплопостачання та приготування 

гарячої води, що дозволить підвищити ефективність та надійність роботи систем 

теплопостачання за рахунок комплексного використання різнорідних за природними 

властивостями відновлювальних екологічно чистих джерел енергії. За даними досліджень, 

що були проведені Інститутом енергетики Європейського союзу, ефективність впровадження 

систем сонячного систем гарячого водопостачання для побутових потреб домогосподарств 

підвищується швидше, ніж очікувалося у самих смілих прогнозах минулих років. Особливо 

актуальним це питання є в умовах постійного зростання тарифів на енергоносії.  

В даній роботі досліджувалась система теплопостачання для двоповерхового будинку 

площею 165 м
2
, що знаходиться в Київській області, в якому проживають 4 особи. 

Будівля збудована з сучасних матеріалів з гарними теплоізоляційними властивостями. 

Система гарячого водопостачання проектувалася у відповідності до державних 

норм з урахуванням типу будівлі та кількості осіб, що проживають в ній[2]. 

Планується, що в опалювальний період навантаження системи теплопостачання 

буде покриватися за рахунок роботи додаткового джерела енергії, а в теплий період, 

коли система опалення не функціонує, для ГВП передбачається використовувати 

сонячний колектор. 

Річна кількість теплоти на гаряче водопостачання визначається за формулою: 
-3

. . . . 0 0 . .1,2 ( ) (55- ) (350- ) (55- ) 10рік

г в х з х л вQ а т t n п t С ,             (1) 

де 1,2 – коефіцієнт, що враховує тепловтрати в приміщеннях від трубопроводів 

систем ГВП(опалення ванних кімнат); 

а  - норма споживання води на гаряче водопостачання при температурі 55
0
С на 

одиницю виміру за добу на одну людину, л/добу. Для будинку, що розраховується, 

85 /а л добу ; 

т  - кількість одиниць виміру за добу (кількість осіб, що проживає в будинку), 

4т особи ; 

. .х зt  - температура холодної(водопровідної) води в опалювальний період, 
0
С, 

приймаємо рівною 5
0
С; 

. .х лt  - температура холодної(водопровідної) води в літній період, 
0
С, приймаємо 

рівною 15
0
С; 

оп  - тривалість опалювального періоду, діб, 187оп діб ; 
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 - коефіцієнт, що враховує зниження середньоденної витрати води на гаряче 

водопостачання в літній період, приймається рівним 1,0;  

вС  - питома теплоємність води, дорівнює 4,187кДж/(кг
0
С). 

Тому отримуємо: 
3

. . 1,2 4 85 (55 5) 187 1,0 (350 187)(55 15) 4,187 10

27110,66 / 7530,74 /

рік

г вQ

МДж рік кВт год рік
 

 

Аналіз роботи комбінованої системи теплопостачання на базі сонячного 

колектору для гарячого водопостачання. 

Розглядається варіант встановлення  системи теплопостачання на базі сонячних 

колекторів з додатковим джерелом енергії.  

Типова комбінована система теплопостачання на базі сонячного колектору 

приведена на рис.2.1 

 
Рис.1 Схема теплопостачання на базі сонячного колектору та додаткового джерела 

енергії (на рис. котел) 

 

Вибір устаткування для комбінованої системи теплопостачання виконувався за 

допомогою програмног забезпечення GetSolar, розробленого для розрахунку систем на 

базі теплотехнічного обладнання від виробника Buderus. 

В програму вводяться наступні дані:  

1) Рівень сонячної інсоляції та середньомісячної температури по Києву (приведені 

в табл.1): 

 
Табл.1. Рівень сонячної інсоляції та середньомісячної температури по Києву 

Місяць року Рівень сонячної інсоляції, 

кВт*год/м2/добу 

Середньомісячна  

температура, 0С  

Січень 1,69 -4,0 

Лютий 2,56 -2,4 

Березень 3,15 1,5 

Квітень 3,49 9,5 

Травень 4,71 15,2 

Червень 4,19 18,4 

Липень 4,48 20,8 

Серпень 4,4 19,6 

Вересень 3,14 13,9 

Жовтень 2,44 8,4 

Листопад 1,39 2,4 

Грудень 1,44 -2,9 

Середньорічне 3,1 8,4 
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2) Добова витрата води на гаряче водопостачання для будинку становить 

340л/добу. 

3) Необхідний об’єм баку-накопичувача: для вибору найбільш ефективної схеми 

теплопостачання та з урахуванням модельного ряду виробника, розглядались 

системи з можливістю підключення як бівалентного баку, так і термосифонного  

бівалентного баку. 

4) Для визначення площі геліоколекторного поля: за рекомендаціями багатьох  

виробників площа геліоколекторного поля, м
2
, розраховується за наступною 

формулою: 

                                                          
. .

60

баку

г п

V
S ,                                              (2) 

де 
бакуV  - об’єм баку-накопичувача. Тому: 

2

. .

340
5,6

60
г пS м . 

Система теплопостачання будівлі з заданими характеристиками: для різних площ 

колекторів встановлювали баки-накопичувачі різних об’ємів (300л, 400л, 500л).  

Технічні характеристики колекторів[3] (плаский колектор SKS 3.0, плаский 

колектор SKS 4.0, вакуумний колектор СРС 6) наведені в табл.2 .  

 

Табл.2. Технічні характеристики пласких колекторів SKS 3.0 та SKS 4.0 і вакуумного 

колектору СРС 6 

Технічна характеристика 
Одиниця 

виміру 
SKS 3.0 SKS 4.0 СРС 6 

Апертурна площа м2 2,26 2,1 1,28 

Площа абсорберу м2 2,23 2,1 1,43 

Ємність абсорберу л 0,86 1,43 0,97 

Коефіцієнт поглинання  від 0,94 до 0,96 від 0,94 до 0,97 0,93 

Коефіцієнт відбиття  від 0,1 до 0,14 від 0,03 до 0,07 від 0,03 до 0,07 

Коефіцієнт корисної дії, η0 % 77 85,1 66,5 

Коефіцієнт теплопередачі Вт/(м2К) 3,681 4,036 0,721 

Номінальний об’ємний потік, V л/год 50 50 50 

Температура в стані стагнації 0С 188 204 294 
  

Враховуючи, що колектори мають різні апертурні площі (площі проникнення 

світла), при моделюванні використовувалися наступні значення площ:  

- Плоский колектор SKS 3.0 з апертурною площею 2,25м
2 
– при моделюванні 

використовувалися площі 4,5 м
2 

(2 колектори); 6,75 м
2 
(3 колектори); 9 м

2
 (4 

колектори); 

- Плаский колектор SKS 4.0 з апертурною площею 2,1м
2
- при моделюванні 

використовувалися площі 4,2 м
2
(2колектори); 6,3 м

2
(3 колектори); 8,4м

2
 (4 

колектори); 

 - Вакуумний колектор СРС 6 з апертурною площею 1,9 м
2
- при моделюванні 

використовувалися площі 3,8 м
2
(2колектори); 6,4 м

2
(3 колектори); 8,96 м

2
 (4 

колектори). 

 Подальше моделювання проводилося при температурі в баку-накопичувачі 

85
0
С, оскільки при подальшому підвищені не буде спостерігатися підвищення 

коефіцієнту покриття сонячної установки (рис. 2).  
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Рис.2. Залежність коефіцієнту покриття навантаження сонячною установкою в 

залежності від температури в баку-накопичувачі 

  

 

 

 

Рис.3. Графік залежності температури 

на колекторі від місяця року 

 

 

 

 

 
Комбінована система з бівалентним 

баком-акумулятором  

Комбінована система з термосифоним 

бівалентним баком-акумулятором  

 
об’єм бака-акумулятора 300л. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

337 

 
об’єм бака-акумулятора 400л. 

 
об’єм бака-акумулятора 500л. 

 
 

Рис.4. Результати моделювання за допомогою програмного забезпечення GetSolar. 

Програма дозволяє автоматично підбирати площі геліоколекторного поля при 

заданих параметрах. В результаті моделювання була отримана площа 10,5  м
2
 при 

об’ємі баку-накопичувача 550л. Важливою умовою застосування систем сонячного 

гарячого водопостачання є те,  що температура на колекторі не повинна перевищувати 

визначеного виробником значення температури стагнації (температура, при якій 

відбувається закипання теплоносія). Графік залежності температури на колекторі від 

місяця року наведений на рис.3. 

 В результаті комп’ютерного моделювання було отримано значення коефіцієнта 

використання установки для різних типів її підключення та побудовані графіки 

залежностей (рис.4). 

З графіків можна побачити, що отримані показники для системи вакуумних 

колекторів площами 3,8 м
2
 та 6,4 м

2
 вищі при майже однакових площах плоских 

колекторів. Для вакуумних колекторів в літні місяці спостерігається зниження 

коефіцієнту корисної дії всієї установки  за рахунок виробництва надлишкової теплоти 

та її недовикористання (можливі дні з малим або відсутнім відбором теплоти на ГВП), 

що може призвести до пошкодження обладнання та системи гарячого водопостачання 

в цілому(встановлюється режим стагнації).   

З рис. 4 видно, що колектори типу SKS 3.0 при різних площах і різних об’ємах 

баку-нагрівача згідно з даними програми не дають оптимального значення коефіцієнту 

використання у порівнянні з колекторами типу SKS 4.0. Згідно з показниками 

програми саме при площі системи колекторів 4,2  м
2 

досягається максимальна 
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ефективність, що дорівнює ефективності вакуумного колектору. Також на усіх 

графіках можна прослідкувати рівномірність використання потоку сонячної радіації 

для колектору SKS4.0 площею 4,2 м
2
 протягом року (що не відбувається для 

вакуумних колекторів). 

За рахунок того, що в літній період спостерігається зниження коефіцієнту 

використання всієї установки  при роботі вакуумних колекторів  та враховуючи їх вищу 

вартість встановлення, експлуатаційні особливості,  обираємо геліоколекторне поле 

площею 4,2 м
2
. 

Враховуючи значення коефіцієнту використання установки, добову витрату 

води та можливу зміну споживання, і рекомендації виробника обираємо систему з 

термосифонним баком об’ємом 400л. 

 

Розрахунок площі сонячного колектора для комбінованої системи 

 Згідно з [1] розрахуємо ККД системи теплопостачання та ефективну площу 

геліоколекторного поля при використанні сонячного колектора SKS 4.0. 

Площа сонцепоглинальної поверхні для комбінованої системи теплопостачання 

визначається за формулою (за [1]): 

                                                   
,2 ,11.16 ( )доб w w в

доб

пад

G t t C
F

q
,                                          (3) 

де доб

падq  - інтенсивність сонячної радіації для сонячних колекторів південної орієнтації, 

Вт/м
2
. Інтенсивність сонячної радіація для даного прикладу була виміряна в  

лабораторних умовах на дослідному стенді в НТУУ «КПІ» протягом року.  

Значення добового навантаження системи ГВП, температура холодної води в 

опалювальний період (
,1 .w х зt t ) і температура холодної води в літній період (

,1 .w х лt t ) були 

визначені в попередньому розділі. 

,2wt - температура, гарячої води відповідно до вимог проекту, 0

,2 55wt С . 

вс  - питома теплоємність води, дорівнює 1,163Вт/(кг
0
С). 

 - коефіцієнт корисної дії сонячного колектору, який визначається за 

формулою: 

                                              
1


  

t tср нс
Cо добq

пад

  ,                                             (4) 

де о  - ККД колектору, визначений виробником (наведений в табл. 2); 

1
C  - коефіцієнт теплових втрат, Вт/(м

2
˚С); 

срt  - середня температура теплоносія на вході та виході з абсорбера, ˚С, визначається 

за формулою: 

                                                      1 2

2
cp

t t
t ,                                                    (5) 

де 0

1 ,1 5wt t С  - температура теплоносія на вході в сонячний колектор, ˚С. В опалювальний 

період: 
0

1 5 5 10t С . 

В літній період температура холодної води: 
0

1 15 5 20t С  
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0

2 ,2 5wt t С - температура теплоносія на виході з сонячного колектору, ˚С: 

0

2 55 5 60t С . 

Тоді середня температура в опалювальний період становить: 

0

_

10 60
35

2
cp опt С , 

Середня температура в літній період: 

                                                           0

_

20 60
40

2
cp лt С ,                                                       

де нсt  - температура навколишнього середовища, ˚С. Значення температур нсt  (розраховані 

за [1] та виміряні) приведені в таблиці 3. 

 

Табл. 3.Розрахунок ефективної площі геліоколекторного поля  

м
іс
яц

ь 

доб

падq  

за [1], 
2/Вт м  

доб

падq  

виміряне, 
2/Вт м  

нсt за 

[1], 
0С  

нсt  

виміряне, 
0С  

  за 

[1] 

  

виміряне 

СКF  [1], 

2м  

СКF   

отримане, 
2м  

січень 768,00 273,02 -4,05 2,40 0,62 0,30 38,56 227,68 

лютий 1267,08 728,04 -3,18 -1,50 0,71 0,62 20,30 40,58 

березень 1168,54 2106,12 1,97 8,34 0,72 0,79 21,82 11,02 

квітень 3649,00 2515,00 10,54 15,84 0,82 0,82 7,63 11,12 

травень 3659,60 2639,15 18,29 21,17 0,83 0,83 7,53 10,47 

червень 3683,40 3894,00 21,50 28,33 0,84 0,84 7,45 6,98 

липень 3590,80 3785,00 23,57 30,36 0,84 0,84 7,62 7,16 

серпень 3507,20 2989,52 22,43 30,80 0,84 0,84 7,82 9,08 

вересень 3517,20 1863,33 17,46 19,77 0,83 0,82 7,85 15,05 

жовтень 1898,04 799,55 10,15 9,56 0,79 0,70 12,27 32,91 

Листопад 748,02 546,03 2,87 10,93 0,65 0,64 37,70 52,82 

грудень 555,42 410,00 -1,56 -0,68 0,55 0,45 60,17 99,33 

 

Висновки: 

1) Як видно з таблиці 3, мінімальна площа геліоколекторного поля за 

середньостатистичними показниками [1] досягається у червні(7,45 2м ). Мінімальна 

площа геліоколекторного поля, отримана з використанням виміряних показників, становить 

6,98 2м . З урахуванням габаритних розмірів колектору SKS 4.0, обираємо площу 6,3 2м  як 

площу сонцепоглинальної поверхні для системи сонячного гарячого водопостачання з 

додатковим джерелом енергії. Вибір обумовлений тим, що в літні місяці ККД сонячних 

колекторів досягає значення, заявленого виробником, що дозволяє задовольнити потребу в 

гарячій воді без застосування додаткового джерела енергії в літній період. 

2) Розраховане значення площі перевищує значенням площі, що було отримане в 

результаті моделювання за допомогою програми GetSolar. Це може бути пояснено тим 

фактом, що у програма побудована на іншій математичній моделі розрахунку значень площі, 

яка враховує безпосередньо конструктивні особливості системи теплопостачання будівлі, 

відсоток роботи додаткового джерела енергії в різні пори року та безпосередньо 

конструктивні особливості обладнання, що використовується в якості додаткового джерела 

енергії.  

3) При виборі геліоколекторного поля площею 6,3 2м залежність температури на 

колекторі від місяця року буде мати наступний вигляд (рис. 5): 
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Рис.5. Залежність температури на колекторі від місяця року при площі 

геліоколекторного поля 6,3 2м . 

 

Як видно з рис.5 протягом всього року температура на колекторі не перевищує 

температуру стагнації, що забезпечує високий коефіцієнт використання установки в цілому.  

4) Незважаючи на економічну привабливість застосування системи сонячних 

колекторів площею 4,2 м
2
, технічно обґрунтованим і ефективним є встановлення трьох 

колекторів загальною площею 6,3 2м . 
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТРИБОСИСТЕМНИХ ПОКРИТТІВ В 

КОНДЕНСАТОРАХ 

 

Анотація – Виконаний аналіз створення на металевих конденсаційних поверхнях 

системи типу “третє тіло”. Такі поверхні сприяють інтенсифікації теплообміну і 

створюють захисні ефекти. 

Аннотация – Выполнен анализ создания на металлических конденсационных 

поверхностях систем типа “третье тело”. Такие поверхности способствуют 

интенсификации теплообмена и создают защитные эффекты. 

Annotation – The analysis for three body system creation at metallic condensation surfaces was 

carried out. Such surface covering provides heat transfer intensification and protecting effects. 

 

Key words – three body system, drop wise condensation mode, heat transfer, surfactants 

influence and lyophobic surface. 

 

ВСТУП 

В наш час актуальним є впровадження і використання різноманітних енергозберігаючих 

технологій, тому важливим є аналіз і впровадження в промислових масштабах 

багатофункціональних покриттів, що базуються на відкритих термодинамічних 

трибосистемах на теплообмінних поверхнях. Поверхня конденсатора, для якої ми вирішуємо 

дану проблему, є окремим випадком такого аналізу. 

 

АНАЛІЗ І ПЕРЕДУМОВИ 

Ерозійне та корозійне руйнування теплообмінної поверхні є основними передумовами 

для використання поверхнево-активних речовин для захисту теплообмінних поверхонь 

(Рис.1).  

 

 
Рис.1 Модель теплообмінної поверхні, яка зазнала впливу ерозійних процесів (1), відносно 

основної товщі металу (2). 

 

Як відомо теплообмінні поверхні працюють в дуже складних умовах. Конструкційні 
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матеріали цього обладнання зазнають різних видів зношення, основними з них є: абразивне, 

корозійно-ерозійне, кавітаційне, краплино ударне зношення, щілинну ерозію та ін. 

Ушкодження матеріалів призводить до зниження ефективності роботи обладнання та до його 

аварійних зупинок. Зношення зазнають корпуси, поверхні теплообміну, обойми, діафрагми 

та ін. Застосування трибосистемних покриттів з вмістом органічних з’єднань дозволяє 

мінімізувати дію попередньо описаних чинників і забезпечити наступні властивості: 

самоорганізації, поновлення, реставрації, консервації, самоочищення та ін.. Розглядається 

також можливість комбінування різноманітних методів нанесення цих покриттів. При цьому 

необхідно враховувати спектр експлуатаційних режимів поверхонь теплотехнічного 

обладнання, електрохімічні механізми при створенні та еволюції трибосистем, методологію і 

знання в області вибіркового переносу та ін.. 

 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИБОСИСТЕМНИХ ПОКРИТТІВ 

Комплексний підхід до створення та експлуатації трибосистемних покриттів товщиною 

від 1 до 100 нм дозволяє попередити, або мінімізувати корозійно-ерозійні процеси. Основою 

цього є синергетичні ефекти взаємного впливу активних агентів та матеріалів, які вони 

захищають. Взаємодія полімерних речовин із поверхнею дозволяє утворювати єдиний 

монолітний міцний пласт, який може бути зруйнований лише механічним шляхом (Рис 2.а). 

При цьому їх утримування на теплообмінній поверхні здійснюється за рахунок сил адгезії, 

шляхом утворення моно- чи полімолеклярного пласту, або при проникненні на певну 

глибину (Рис. 2 б), можлива комбінація різних механізмів. 

Створення новітніх захисних поверхонь базується на так званих відкритих 

термодинамічних трибосистемах (Рис.3), для яких дотримується баланс між притоком та 

віддачею енергії. Активні компоненти композиції утворюють особливу модифікацію, яка 

забезпечує анізотропію механічних властивостей заново сформованої поверхні – прошарку 

третього тіла із збереженням основного призначення теплообмінної поверхні.  

 

 
                      а)      б) 

Рис.2. Схема захисної поверхні утворена нанесенням терибосистемного покриття: а - 

захисний пласт утворений на поверхні матеріалу, яка знаходиться під впливом диполів води, 

б – захистний пласт утворений шляхом проникнення покриття на певну глибину; 1 – товща 

металу; 2 – проміжний пласт, або так зване “третє тіло”; 3 – захисне ліо-, чи гідрофобне 

покриття. 

 

Якщо порушується баланс, то система відреагує властивістю самоорганізації. 

Трибосистема руйнує старі зв’язки і утворює нові шляхом структуризації. Універсальність 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

343 

трибосистемних покриттів полягає в їх однаковій, або сумірній ефективності для чорних і 

кольорових металів. 

 

 

Рис.3 Модель трибосистеми. 

ТЕХНОЛОГІЇ НАНЕСЕННЯ 

Існує велика кількість технологій нанесення захисних поверхонь. Чому ми віддаємо 

перевагу нанесення саме рідким покриттям у вигляді спрію чи рідини? Якщо порівнювати 

складність технологічних процесів та ціну нанесення твердих покриттів, зокрема металів, то 

очевидною є економічна вигода використання саме рідких покриттів. Крім того, як вже 

зазначалося, новітні поверхнево активні речовини мають властивість самоорганізації. Це 

означає, що в місцях руйнування покриття на рівні поодинокої шорсткості матеріал 

захисного тіла та невеликий надлишок ПАВ в теплоносії забезпечують умови для утворення 

нової захисної поверхні за рахунок взаємного впливу компонентів складу композиції на 

мікро рівні. Вже досягнутий строк служби цих покриттів до 3-х років в режимі постійної 

експлуатації установки. Тобто можна говорити, що забезпечені всі передумови для 

використання саме рідких трибосистемних покриттів. 

 

ВИКОРИСТАННЯ СПОЛУК З ВМІСТОМ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 

Проходження зміни агрегатних станів для речовин типу політетрафторхлоретиленів, 

полівторхлоралкідсульфідів та ін. може відбуватися з утворенням радикальних іонних та 

іонно-радикальних структур. 

 
       а)     б)    в) 

Рис.4. Властивості сполук з вмістом органічних речовин: а – добудова кристалічної гратки, б 

– схема очистки поверхні ультрамікродисперсними компонентами, в – некомпенсовані 

зв’язки поверхневого шару; 1 – товща металу; 2- пласт для створення “третього тіла”; 3 – 
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захисне покриття; 4 – очисний компонент; 5 – вплив зовнішніх факторів. 

Кінцевим результатом такого агрегатного перетворення є формування особливих 

покриттів із продуктів трибохімічних реакцій рекомбінованих вихідних речовин. В 

результаті відбувається добудова кристалічної гратки металевих теплообмінних поверхонь 

під дією сил когезії та адгезії (Рис.4а). Синергетичні ефекти взаємного впливу активних 

агентів та матеріалів, які вони захищають, належить розглядати як такі, що здатні самостійно 

розвиватись та еволюціонувати. Наявність активних компонентів забезпечує здатність 

утворювати специфічну модифікацію – прошарок третього тіла. Ультрамікродисперсні 

компоненти у вихідному складі трибосистемних покриттів за рахунок вибіркової адсорбції 

використовуються для очищення поверхонь (Рис.4б). Наявні вуглецеві складові здатні діяти 

як абразивні елементи. Формування самого покриття виглядає як “забудова” чарунковою 

структурою. “Забудова” буде тим інтенсивнішою, чим менш захищеною є металева поверхня 

із високою кількістю некомпенсованих зв’язків (Рис.4в). 

 

ЛІО- ТА ГІДРОФОБНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ 

Трибосистема створює умови для низьких значень коефіцієнтів тертя, ліо та 

гідрофобізації. Гідрофобні властивості можуть проявлятись через так званий ефект лотоса 

(Рис.5а): крапля дотикається поверхні тільки в декількох точках, стягується за рахунок 

поверхневого натягу до сферичної форми и при самих незначних кутах нахилу чи за рахунок 

динамічної дії парового потоку вільно видаляється. 

 

                        

 
                       а)             б) 

Рис.5. Гідрофобні властивості трибосистемного покриття: а - крапля рідини на 

супергідрофобній поверхні, б – частокіл Ленгмюра. 

 

При цьому захисне покриття утворює так званий частокіл Ленгмюра (Рис.5б). Таким 

чином, забезпечується режим якісної краплинної конденсації із високими коефіцієнтами 

тепловіддачі, який може підтримуватись достатньо тривалі проміжки часу: від декількох 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

345 

місяців до декількох років. Проведений аналіз та результати експериментальних досліджень 

вказують на перспективність використання таких підходів в конденсаційному та іншому 

теплотехнічному обладнанні. 

 

ВИСНОВКИ 

Трибосистемні покриття забезпечують наступні властивості: 

- за рахунок високих іонно-обмінних властивостей – інертність по відношенню до хімічно 

агресивних середовищ; 

- діелектричні властивості захищають поверхню від корозійно-ерозійного руйнування; 

- інтенсифікацію теплообміну за рахунок забезпечення якісної краплинної конденсації; 

- склад “інтелектуального” покриття сам знаходить “слабкі” місця на поверхні, “думає” та 

оберігає її. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ РАДІАЦІЙНИХ ПАНЕЛЕЙ 

Анотація – Складена за допомогою ПК модель теплообміну радіаційної панелі, яка 

дозволяє розраховувати густину теплового потоку. Встановлено, від яких саме параметрів 

залежить величина густини теплового потоку. Отримані результати співставлені з 

реальними даними фірми Герц. Побудовані діаграми залежності густини теплового потоку 

від відповідних факторів. 

Аннотация - Создана с помощью ПК модель теплообмена радиационной панели, которая 

позволяет расчитывать плотность теплового потока. Установлены параметры, от 

которых зависит значение плотности теплового потока. Полученные результаты 

сопоставлены с реальними даными фирмы Герц. Построены диаграммы зависимости 

плотности теплового потока от соответствующих факторов. 

Annotation – Mathematical model of heat-transfer process of radiation panel was computer-

produced that allows to calculate the density of heat flow. Determined from which of parameters 

depends the value of the density of heat flow. The results are compared with real data of firm Hertz. 

Obtained the diagrams of the density of heat flow from the relevant factors. 

 

Вступ 

При сучасному постійному зростанні цін на енергоресурси застосування дорогих 

високотемпературних теплоносіїв (стандартних радіаторних, конвекторних) систем опалення 

є дорогим задоволенням.  

В деяких випадках існує можливість застосування вторинних низькопотенціальних 

енергетичних ресурсів. Але застосування таких ресурсів в стандартних системах опалення 

неефективне, і не забезпечує комфортні умови.  

В роботі пропонується застосування панельно-променевого опалення. Враховуючи те, 

що саме в цьому випадку підтримується комфортна температура в приміщенні (до 18-20°С) 

[1,с.9], то цей вид опалення є більш сприятливим для самопочуття людини. 

Дана стаття націлена на те, щоб проаналізувати характеристики роботи таких 

опалювальних приладів (панелей) з визначенням теплових потоків. Це можливо за 

допомогою програмного забезпечення. Є ряд програм, що дозволяють розв’язати задачу 

теплопровідності, такі як: Ansys, Multiphysics, CFX, Fluent, Solidworks та їхні модифікації. 

При обрахунках була використана саме програма Ansys. 

Враховуючи складність обрахунків достовірних методик не існує. В даній роботі 

пропонується спрощений метод визначення потужності панелей в залежності від 

температури, кроку прокладання труб, і т.д. 

Постановка задачі 

За прототип моделі розгладається радіаційна  панель фірми Герц [2] (рис. 1) 

змійовикового типу розмірами axb (a – ширина панелі, м;  b – висота, м ) з кроком прокладки 

труби s, м; відстань від краю панелі – с,м; глибина залягання труби – h, м; внутрішній 

діаметр трубопроводу – dвн,мм;  температура теплоносія T, К є сталою по всій довжині 

трубопроводу L. На рис. 2 показані геометричні розміри панелі. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

347 

 

Рис. 1. Загальний вигляд радіаційної панелі 

 

Параметри панелі розраховуються таким чином: 

1. Визначення площі панелі, м
2
:   S=a·b. 

2. Кількість змійовиків, шт.:          n=a/s-1, 

де s – крок прокладки труби, м. 

3. Кількість поворотів, шт.:            k=n-1. 

4. Довжина трубопроводу, м:         L=(b-2·c-2·s/2)·n+2·(c+s/2). 

 

 

Рис. 2. Панель та її геометричні розміри 

 

Методика розрахунку 

Для розрахунку теплових потоків від панелі необхідно розраховувати 3D модель, що 

має певні складнощі в моделюванні, тому в даній роботі пропонується спрощений метод 

розрахунку густини теплового потоку q з використанням 2D моделі. На рис. 3 представлений  

фрагмент панелі – труба в розрізі. 

В даному випадку розглядається стаціонарний кондуктивний теплообмін з 

граничними умовами: 

Г1, Г2, Г3 – адіабатні умови, q=0; 

Г4, Г5 – граничні умови 3-го роду; 

Г4=α1·( Т1-Т ); 

b

a

c

c

s

L

c

α2 2, Т

α1 1, Т
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Г5= α2·( Т2-Т ), 

де Т1 – температура теплоносія, а Т2 – внутрішня температура труби. 

Для двовимірної моделі температурне поле записується у вигляді рівняння: 

  
   

   
   

   

   
  , 

і це рівняння обраховується за допомогою програми Ansys. 

Коефіцієнт α1 від теплоносія до труби визначається за критеріальним рівнянням, а α2 

обраховано при вільній конвекції. 

 

 

Рис. 3. 2D модель в розрізі для розрахунку теплового потоку 

 

Виходячи з розрахунків 2D моделі визначається загальний тепловий потік. 

Наведемо послідовність розрахунків. 

Задається температура теплоносія, і розрахунок проводиться таким чином: 

1. Масова витрата теплоносія: 

G=v·ρ/3600, 

де v – об’ємні витрати теплоносія, м
3
/год. 

2. Швидкість теплоносія, м/с: 

V=4v/(3600·π·(dвн/1000)
2
). 

3. Вибирається критерій Прандтля за допомогою інтерполяції для заданої температури 

з таблиці теплофізичних властивостей теплоносія. 

4. Розрахунок критерія Рейнольдса [3, с.90]: 

Re=V·(dвн/1000)/ν, 

де ν – кінематична в’язкість води, м
2
/сек. 

5. Число Нусельта [3, с.92]: 

Nu=0,021·Re
0,8
·Pr

0,43
. 
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6. За допомогою програми Ansys визначається лінійна густина теплового потоку – ql, 

Вт/м. Для цього задається вхідна температура теплоносія і коефіцієнт тепловіддачі.  

7. Обчислення густини теплового потоку, Вт/м
2
: 

q=   
 

 
 

де S – площа панелі, м
2
. 

 

Результати обрахунків 

Результатом даних розрахунків є побудова діаграми залежності густини теплового 

потоку від температури теплоносія на вході в панель при чотирьох значеннях кроку 

прокладення труб, а саме: 10, 15, 20 та 25 см; та при об’ємних витратах теплоносія – 0,3 

м
3
/год (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Графік залежності густини теплового потоку від температури теплоносія 

 

Висновки 

Розроблено модель теплообміну радіаційної панелі, що дозволяє розраховувати 

густину теплового потоку в залежності від таких двох параметрів: від кроку прокладення 

труб і температури теплоносія. Результати, отримані за даною методикою близькі до 

існуючих даних фірми Герц. 
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2. Посібник фірми Герц «Опалення і охолодження приміщення поверхнею підлоги, стін 

і стелі», 2009. 

3. Чеботарев В.А., Файнзильберг С.Н. Основы теплообмена (на украинском языке). 

Издательство “Вища школа”, 1973, с.260. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТА ОЦІНКА МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 

ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ЧЕРЕЗ ОРЕБРЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНУ ТРУБУ 
 

Анотація – Складена за допомогою ПК математична модель процесу теплопередачі 

через оребрену горизонтальну трубу. Встановлені залежності ефективності теплообміну 

від різних факторів: температур та швидкостей теплоносіїв, параметрів труби та ребер. 

Після аналізу цих залежностей зроблені висновки щодо ефективності впровадження 

методів інтенсифікації теплопередачі. 

Аннотация - Создана с помощью ПК математическая модель процесса теплопередачи 

через оребренную горизонтальную трубу. Установлены зависимости эффективности 

теплообмена от разных факторов: температур и скоростей теплоносителей, параметров 

трубы и ребер. Сделаны выводы об эффективности внедрения методов интенсификации 

теплопередачи. 

Annotation – Mathematical model of heat-transfer process through ribbed horizontal pipe was 

computer-produced. Dependencies of heat-transfer efficiency are determined from various factors 

such as temperatures and speeds of heat-transfer agents, the parameters of pipe and gills. The 

conclusion was made about efficiency of implementation methods of the intensification of heat 

transfer. 
 

Вступ 

На сьогоднішній день все більш проявляється тенденція використання в системах 

опалення теплоносія з низькотемпературним потенціалом. Це пов’язано з такими факторами: 

- по-перше, старі теплові мережі мають дуже великі тепловтрати, тому теплоносій, який 

потрапляє в опалювальний прилад, має температуру нижче нормованої;  

- по-друге, в цілях економії невідновлювальних ресурсів, йде розвиток нетрадиційної 

енергетики, при використанні якої є можливість отримати низькотемпературний теплоносій.  

Беручи до уваги цю тенденцію, постає питання вирішення задачі отримання необхідної 

кількості теплоти для опалення приміщень. Вирішенням цієї задачі може бути впровадження 

методів інтенсифікації теплопередачі через опалювальний прилад. 

Найбільш розповсюдженими методами інтенсифікації теплопередачі є: 

- збільшення швидкості теплоносія на вході в опалювальний прилад; 

- збільшення опалювальної площі приладу (способом нанесення оребрення з боку 

меншого коефіцієнта тепловіддачі, збільшення кількості та довжини ребер до максимально 

можливо ефективного). 

- вибір опалювального приладу з матеріалу з найбільш високим показником коефіцієнта 

теплопровідності; 

- створення умов для вимушеної зовнішньої тепловіддачі конвекцією (примусове 

обдування опалювального приладу) замість вільної. 
 

Постановка завдання 

Розглядається оребрена горизонтальна труба довжиною L, з внутрішнім діаметром     та 

товщиною стінки δ, в середині якої тече зі швидкістю     гарячий теплоносій з середньою 

температурою    , а сама труба при цьому має температуру внутрішньої      та зовнішньої 

стінки     . Труба має ребра циліндричної форми висотою Н та товщиною     відстань між 

котрими   , а температури сусідніх ребер прийняті     та    . Ззовні оребрена горизонтальна 

труба омивається холодним теплоносієм з температурою     та швидкістю    , яка 
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нагнітається вентилятором(див.рис.1) 

 
Рис. 1. Загальний вигляд оребреної труби: 

    – внутрішній діаметр труби; δ – товщина стінки труби; Н – висота ребра;    - товщина ребра;    - 

відстань між ребрами; L – довжина оребреної труби;     - швидкість теплоносія, що протікає в трубі;     - 

швидкість теплоносія, що омиває трубу ззовні;     - температура теплоносія, що протікає в трубі;     - 

температура теплоносія, що омиває трубу ззовні;      - температура внутрішньої стінки труби;      - 

температура зовнішньої стінки труби;     - температура першого ребра;     – температура другого ребра, яке 

знаходиться біля першого;     - коефіцієнт тепловіддачі усередині труби;    - коефіцієнт тепловіддачі ззовні 
неоребреної труби;    - коефіцієнт тепловіддачі ребра;     - приведений загальний зовнішній коефіцієнт 

тепловіддачі оребреної труби. 
 

1)Загальний тепловий потік Q [  ] через розглянуту горизонтальну оребрену трубу, 
описується рівнянням [1]: 

              (1) 

де   - коефіцієнт теплопередачі [       ], що розраховується за формулою: 

  
 

 
       

 
 

     
  (

      
   

)  
 

             
     
  

 
(2) 

де     - внутрішній коефіцієнт тепловіддачі,         ; 
    – зовнішній приведений коефіцієнт тепловіддачі,         . 

    - коефіцієнт теплопровідності труби,       . 

   – площа бокової поверхні ребра,   : 

     (
   
 
    )

 

  (
   
 
  )

 

      
(3) 

де   - кількість ребер на поверхні труби, шт. 

   - міжреберна площа,   : 

     (
   
 
  )     (

   
 
  )     

(4) 

 

2)Визначимо коефіцієнт тепловіддачі усередині труби при вимушеному протіканні 

гарячого теплоносія (вода) в трубі     [2]. 

2.1)Для даних умов - вимушена течія теплоносія (вода) в трубі, визначимо визначальну 

δр
δh

Н

dвн

δ

L

tт1

t 2т

tр1
tр2

αвн αпр

αр

αо

tс 2т
tс 1т

w 1т

wт2
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температуру та розмір: 

          (5) 

          (6) 

2.2)Визначимо необхідні критерії подібності при теплоносії - вода ,щоб визначити режим 

потоку теплоносія,в залежності від якого розрахунок ведеться по одній з нижче приведених 

формул: 

Якщо         - ламінарний режим: 

                         
  

    
      

(7) 

Якщо        - турбулентний режим: 

                    
  

    
      

(8) 

Якщо             - перехідний режим: 

   К         
  

    
      

(9) 

Величина   обирається в залежності від величини критерію    з табл. 1. 
 

Таблица 1. 

       2,2 2,3 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

  2,2 3,6 4,9 7,5 10,0 12,2 16,5 20,0 24,0 27,0 30,0 33,0 
 

2.3)Використовуючи знайдений   , знаходимо значення внутрішнього коефіцієнта 

тепловіддачі    [     
   ] за формулою: 

                 (10) 
 

3)Визначимо коефіцієнти тепловіддачі ззовні труби при обтіканні холодним теплоносієм 

(повітрям). 

Оскільки дана труба має оребреня, то для визначення зовнішнього коефіцієнта 

тепловіддачі необхідно знайти приведений коефіцієнт від окремо визначених коефіцієнта 

тепловіддачі неоребреної частини труби і коефіцієнта тепловіддачі ребра, при цьому 

зовнішня тепловіддача розглядається за двох умов, коли вентилятор, що обдуває трубу, 

включений (вимушена конвекція) та виключений (вільна конвекція). 
 

3.1)Вимушена конвекція 

3.1.1)Визначимо коефіцієнт тепловіддачі ззовні неоребреної частини труби при 

вимушеній конвекції    (теплоносій - повітря) [2]. 

а)Для даних умов - зовнішнє обтікання поодинокої труби, визначимо визначальну 

температуру та розмір: 

          (11) 

                    (12) 

б)Визначимо необхідні критерії подібності при теплоносії – повітря, щоб визначити 

режим потоку теплоносія,в залежності від якого розрахунок ведеться по одній з нижче 

приведених формул: 

Ламінарний при       : 

                   (13) 

Турбулентний при        

                   (14) 

в)Використовуючи знайдений   , знаходимо значення коефіцієнта тепловіддачі від 

необребреної частини труби    [     
   ]за формулою: 

                (15) 
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3.1.2)Визначимо коефіцієнт тепловіддачі ребра при вимушеній конвекції    (теплоносій - 

повітря) [2]. 

а)Для даних умов - вимушена конвекція вздовж пластини, визначимо визначальну 

температуру та розмір: 

          (16) 

        (17) 

б) Визначимо необхідні критерії подібності при теплоносії - повітря, щоб визначити 

режим потоку теплоносія,в залежності від якого розрахунок ведеться по одній з нижче 

приведених формул: 

Ламінарний при       : 

                   (18) 

Турбулентний при        

                    (19) 

в)Використовуючи знайдений   , знаходимо значення коефіцієнта тепловіддачі від ребра 

   [     
   ]за формулою: 

                (20) 
 

3.2)Вільна конвекція 

3.2.1)Визначимо коефіцієнт тепловіддачі ззовні неоребреної частини труби при вільній 

конвекції    (теплоносій - повітря) [3]. 

а)Для даних умов - необмежений простір біля гріючої труби, визначимо визначальну 

температуру та розмір: 

                   (21) 

                    (22) 

б) Визначимо необхідні критерії подібності при теплоносії - повітря, щоб визначити 

режим потоку теплоносія,в залежності від якого розрахунок ведеться по одній з нижче 

приведених формул: 

Ламінарний при                

                   (23) 

Перехідний при                

                  (24) 

Турбулентний при                 

                   (25) 

в)Використовуючи знайдений   , знаходимо значення коефіцієнта тепловіддачі від 

неоребреної частини труби    [     
   ]за формулою: 

                (26) 
 

3.2.2)Визначимо коефіцієнт тепловіддачі ребра при вільній конвекції    (теплоносій - 

повітря) [3]. 

а)Для даних умов - вільна конвекція в обмеженому просторі (між ребрами), визначимо 

визначальну температуру та розмір: 

                                   (27) 

         (28) 

б) Традиційно тепловий потік в щілинному зазорі розраховується по рівняннях 

теплопровідності, визначивши потік таким чином, ми можемо, використовуючи його 

величину, оцінити коефіцієнт тепловіддачі з поверхні ребра. Для цього прирівняємо 

величини теплових потоків, отриманих методом теплопровідності та конвективним методом: 

      (29) 
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Підставимо розрахункові формули: 

  (      )   
    
  

         
(30) 

де      - еквівалентний коефіцієнт теплопровідності, що враховує перенесення теплоти 

через щілину як теплопровідністю, так і конвекцією: 

         (31) 

де   - коефіцієнт теплопровідності теплоносія(повітря), характеризує вплив конвекції на 

перенесення через щілину; 

   - функцією комплексу GrPr. 

Для визначення    проводиться розрахунок необхідних критеріїв подібності  при 

теплоносії - повітря. 

У разі малих значень аргументу           , як випливає з проведених досліджень 
Міхєєва М.А.,       та       , тобто передача теплоти між стінками здійснюється тільки 

теплопровідністю 

При               : 

              
    (32) 

Та при                : 

            
    (33) 

 

3.3)Визначимо приведений коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої оребренної стінки 

труби     [2]: 

      
  

     
    

  
     

 
(34) 

де   - коефіцієнт ефективності ребра, який розраховується як: 

     
 

  
√     

 

  
√    

(35) 

де    - безрозмірне число Біо, яке обраховується: 
              (36) 

де    - коефіцієнт теплопровідності ребра,        . 
 

Результати обрахунків 

Розрахунки були проведені, використовуючи вихідні данні приведені в табл.1: 

Таблиця 1. Вихідні дані: 
          температура теплоносія, що протікає в трубі 

           температура внутрішньої стінки труби 

          внутрішній діаметр труби 

             швидкість теплоносія, що протікає в трубі 

           товщина ребра 

         швидкість теплоносія, що омиває трубу ззовні 

          температура теплоносія, що омиває трубу ззовні 

           температура зовнішньої стінки труби 

                 коефіцієнт теплопровідності труби(метал-алюміній) 

         кількість ребер 

         висота ребра 

          товщина стінки труби 

      довжина оребреної труби 
 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

355 

 
Рис. 2. Графік залежності теплового потоку від температури теплоносія в приладі 

 

Прослідкуємо на графіку залежності наскільки впливовим є зменшення температури 

гарячого теплоносія в опалювальному приладі     на тепловий потік. Змінюючи     від 60  С 
до 30  С у випадку вільної зовнішньої конвекції (вентилятор вимкнений), отримуємо 

результати (див.рис.2), де видно стрімко спадаючу залежність теплового потоку від    , 

наприклад при зменшенні     в 2рази величина теплового потоку зменшиться в 4 рази. 

Проаналізуємо дієвість розглянутих методів інтенсифікації теплопередачі.  

1-ий метод. При збільшенні швидкості теплоносія в опалювальному приладі     з 0,1м/с 

до 0,7м/с кількість теплоти, що передається опалювальним приладом збільшиться аж в 

2,67рази (див.рис.3). Цей метод є дієвим, але збільшення швидкості має свої обмеження у 

зв’язку з можливою максимальною міцністю матеріалу труби та виникнення небажаного 

шуму. 
 

 
Рис. 3. Графік залежності теплового потоку від швидкості теплоносія в приладі 

 

2-ий метод. При збільшенні кількості ребер з 50 до 300шт/м величина теплового потоку 

збільшується в 7,3 разів, а при збільшенні висоти ребер з 0,01м до 0,2м - в 6,7разів 

(див.рис.4). Отже цей метод є дієвим, але дуже матеріаломістким, тож для його ефективного 

застосування необхідно зіставити затрати на модернізацію та вигоду, яка буде отримуватись 

з кожного додаткового ребра або міліметру його довжини. 
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Графік залежності теплового потоку від а)кількості ребер, б)довжини ребер 
 

 
Рис. 5. Графік залежності теплового потоку від коефіцієнту теплопровідності матеріалу, з якого вироблено 

прилад 

3-ій метод. Вибір опалювального приладу з більшим коефіцієнтом теплопровідності, є 

дієвим, але потрібно враховувати що іноді невелике збільшення інтенсивності теплопередачі 

може привести до величезних затрат на обраний матеріал. Розглянемо використання міді 

замість алюмінію. Мідь має кращі показники коефіцієнту теплопровідності (    
           ,                  ), але збільшення теплового потоку складає усього лише 

5,3% в той час коли вартість розросте на 234% (див.рис.5) Одним з найбільш поширених 

ефективних методів часткової інтенсифікації теплопередачі є вироблення частин 

опалювального приладу з різних матеріалів 

4-ий метод. Одним з найбільш впливових методів інтенсифікації, хоч при цьому доволі 

затратним, є створення умов вимушеного обтікання теплоносія ззовні опалювального 

приладу. Як видно з рис.6 при вимушеній конвекції тепловий потік дуже різко зростає при 

збільшенні швидкості обдування. Але перевагою цього методу є ще й те, що при 

використанні вимушеної конвекції інші методи становляться більш ефективними - це добре 

видно на рис.3 та 4. 
 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

50 100 150 200 250 300

Q
.В

т 

n,шт/м 

Qвіл,Вт 

Qвим,Вт 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0,
01

0,
03

0,
05

0,
07

0,
09

0,
11

0,
13

0,
15

0,
17 0,

2

Q
.В

т 

Н,м 

Qвіл,Вт 

Qвим,Вт 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000
34

,9

46
,5 64 93

20
3,

5

38
4

Q
.В

т 

λ,вт/(мК) 

Qвіл,Вт 

Qвим,Вт 

2000

2200

2400

2600

2800

3000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q
.В

т 

wт2,м/с 

Qвіл,Вт 

Qвим,Вт 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

357 

Рис. 6. Графік залежності теплового потоку від швидкості теплоносія, що омиває трубу ззовні  
 

Зробимо порівняння зіставлень значень теплового потоку при мінімальному значенні 

параметру, що змінюється при умові вільної конвекції, зі значеннями теплового потоку при 

максимальному значенні параметру за умови вільної конвекції або за умови вимушеної 

конвекції(це значення буде вказане у дужках). 

Отже при збільшенні швидкості потоку теплоносія з 0,1м/с до 0,7м/с кількість теплоти, 

що передається опалювальним приладом збільшиться в 2,67рази( 3,5рази). При збільшенні ж 

кількості ребер з 50 до 300шт величина теплового потоку збільшується в 7,3 разів( 8,7разів). 
 

Висновок 

В даній роботі за допомогою використання створеної програми розрахунку 

теплопередачі через оребрену трубу, були проведені ряд розрахунків, проаналізувавши 

результати яких можна зробити висновки про ефективність впровадження перерахованих 

вище методів інтенсифікації теплопередачі. Беручи до уваги тенденцію до зниження 

температури теплоносія в опалювальних приладах, рішення проблеми передачі необхідної 

кількості тепла в опалювальний простір можливе за рахунок створення нових 

модернізованих опалювальних приладів з впровадженими методами інтенсифікації.  

Слід підкреслити, що при виборі методу необхідно перевіряти ефективність кожного, 

зробивши зіставлення затрат на впровадження та майбутньої економії від його використання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСІВ ГАЗИФІКАЦІЇ 

ТОРФУ 

Annotation – Results of research of processes of peat gasification are considered in this article. 

The work purpose – to study processes of peat gasification and to define conditions and 

characteristics of process. And also to estimate possibility of applyment of peat gasification for 

use in power installations as cheap replacement to expensive natural gas. Gasification is more 

ecological variant of solid fuels use, rather than their burning, as degree of formation of harmful 

substances Nox and Sox is much more low. 
 

Key words – peat, gasification, hydrogen energy installations 

 

ВСТУП 

Однією з найбільш серйозних проблем, що стоять останніми роками перед світовою 

спільнотою, є необхідність забезпечення зростаючих потреб людства у високоякісних, 

екологічно чистих і економічно доступних енергетичних ресурсах.  

Стратегія використання органічного палива в промислово розвинутих країнах 

ґрунтується на високоефективному використанні палива в енергетичних установках нового 

покоління з електричним ККД понад 50%, та екологічній чистоті процесів одержання 

електричної енергії та теплоти. Найбільш перспективною на даний час є воднева енергетика. 

Одним із методів отримання водню є газифікація твердих палив, зокрема торфу, для 

отримання синтез-газу з високим відсотком вмісту водню.  

Газифікація торфу вирішує багато проблем: по-перше, дає змогу використати природне 

паливо не тільки для опалення приміщень, але і для потреб водневої енергетики; по-друге, 

цей процес розвиває технологію створення високотемпературних паливних елементів і по-

третє, зменшує кількість покладів торфу, які є пожежонебезпечними, особливо, через  

кліматичні зміни у природі (на Україні в 2010 р. середня денна температура повітря деяких 

літніх місяців досягала +40 °С). 

За основу геолого-економічної оцінки ресурсів торфу в Україні покладений Державний 

облік запасів торфу, геологічна вивченість родовищ торфу і потреба в торфі народного 

господарства. За даними Держкомгеології на території України виявлено і розвідано 3118 

торфових родовищ з геологічними запасами біля 2,2 млрд.т. Загальна площа родовищ 

становить біля 3 млн.га, в промислових межах біля 600 тис.га, балансові запаси торфу 

становлять біля 735 млн.т. Запаси торфу на відведених під промислову розробку родовищах 

становлять 22,6 млн.т. а підготовлені промислові потужності по його видобуванню – 2,1 млн. 

т (по виробництву торфобрикетів — 700 тис. т).  

 

ПРОЦЕСИ ГАЗИФІКАЦІЇ 

Газифікація – термоокислювальна переробка твердих горючих копалин при підвищених 

температурах (800-1500 °С) з метою отримання максимальної кількості горючих або 

технологічних газів. 

mailto:webmaster@ntu-kpi.kiev.ua
http://www.ntu-kpi.kiev.ua/
http://www.ntu-kpi.edu.ua/
http://www.kpi.ua/
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Існує декілька переваг газифікації в порівнянні з спалюванням твердого палива.  

 знижується до дуже невеликого рівня емісія речовин, що забруднюють атмосферу 

 крім виробництва електроенергії або теплоти, продукти газифікації можна 

використовувати для отримання хімічних продуктів 

 отриманий синтез-газ можна зберігати та транспортувати 

 синтез-газ може бути додатково очищений від небажаних складових, на відміну від 

твердого палива 

 при спалюванні синтез-газу підвищуються експлуатаційні показники котлів та топок 

 можливість використання в  широкому спектрі енергогенеруючого обладнання 
Єдиним твердим залишком при газифікації повинна бути негорюча частина твердого 

палива – зола. Насправді, не вдається повністю перевести органічну масу твердого палива на 

газ, і в шлаку залишається частина горючої маси палива. 

Загальні принципи роботи апаратів для газифікації – газогенераторів,  можна розглянути 

на прикладі найпростішого газогенератора, зображеного на рис 1. 
Подача твердого 

палива

Синтез-газ

Зола/шлак
Утворення золи

Повітря/водяна 

пара

Зона прогріву та 

просушки

200-430 оС

Зона піролізу

430-800 оС

Відновлювальна 

зона

800-1100 оС

Окислювальна 

зона

700-1100 оС

Паливо + тепло = пара смол + летучі 

(CH4, CO, H2, CxHy, CO2) + коксовий 

залишок

C + CO2 = 2CO       

C + H2O = CO + H2

C + 2H2 = CH4

C + 2H2O = CO2 + 2H2

CO + H2O = CO2 + H2

CO + 3H2 = CH4 + H2O

2C + O2 = 2CO       

C + O2 = CO2

Зона газифікації

 
Рис. 1. Схема роботи шарового автотермічного газогенератора 

Газогенератор такого типу являє собою вертикальну шахту з листової сталі, футерованої 

вогнетривкою цеглою. У верхній частині його є завантажувальний люк через який подається 

тверде паливо. У нижній частині газогенератора встановлено отвір  через який в шахту 

безперервно подається газифікуючий агент.   

Піроліз – це процес термічного розкладу твердого палива, в результаті якого 

утворюються летучі речовини, зола та рідкі продукти (смоли та інші органічні речовини). 

Кількість та склад продуктів залежить від типу палива, кінцевої температури піролізу, 

швидкості нагрівання та розміру часток, тиску в реакторі, часу перебування палива в ньому, 

умов видалення летучих та складу навколишнього газового середовища. 

За балансом теплоти процеси газифікації поділяють на:  

 Автотермічні (стабільна температура підтримується за рахунок внутрішніх джерел 

теплоти в системі)  

 Аллотермічні, тобто процеси ,які потребують підводу теплоти ззовні для підтримання 

процесу газифікації. Зовнішнє підведення теплоти можна здійснювати за допомогою 

твердих, рідких і газоподібних теплоносіїв. 

При аллотермічній газифікації основними реакціями, які описують процес є реакції: 

Будуара, водяного газу, гідрогенізації, водяного зсуву та метанізації.  
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                                              СО2 + С = 2СО,            ΔН=159,9 кДж / моль                (1) 

                                              С + Н2О = СО + Н2,      ΔН=118,5   кДж/моль      (2) 

                                              С+2Н2 = СН4,                ΔН=-87,5 кДж/моль    (3) 

                                             СО + Н2О=СО2 + Н2 ,    ΔН =-40,9 кДж/моль (4) 

                                              СО + ЗН2 =СН4 + Н2О ,  ΔН= -205,9 кДж/моль      (5) 

Основними реакціями в процесі є ендотермічні реакції 1 і 2. 

У випадку автотермічної газифікації необхідна кількість теплоти для протікання вище 

наведених реакцій забезпечується за рахунок часткового спалювання палива (парціального 

окиснення) – реакцій повного та неповного горіння фіксованого вуглецю та летучих речовин. 

                                             С + ½О2 = СО ,           ΔН=-123,1 кДж / моль    (6) 

                                             С + О2 = СО2 ,              ΔН=-404,7 кДж / моль   (7) 

Поєднання всіх цих реакцій і визначає склад утвореного газу, який змінюється по висоті 

газогенератора. Після відновлювальної та окислювальної зон, так званих, зон газифікації, 

гарячі гази виходять при температурі 800-900 ° С. Вони нагрівають паливо, яке піддається 

піролізу в вище розміщеній зоні. Цю зону прийнято називати зоною піролізу, або зоною 

напівкоксування. Гази, які виходять з зони піролізу підігрівають паливо в зоні сушки. Разом 

ці дві зони утворюють зону підготовки палива.  

Таким чином, при шаровій газифікації поєднується термічна переробка палива і власне 

газифікація напівкоксу чи коксу, отриманого в зоні підготовки палива. Тому газ, що 

відводиться з апарата, містить не тільки компоненти, що утворилися в процесі газифікації, а 

й продукти піролізу (піролізний газ, пара смоли, водяна пара). При охолодженні відведеного 

з газогенератора газу відбувається конденсація смоли і води, які далі необхідно очистити і 

піддати переробці. У цьому процесі змінюється і склад твердої фази. У зону газифікації, як 

зазначалося вище, надходить уже не просто паливо, а кокс, а з окислювальної зони 

виводиться розпечений шлак. 

Головні джерела забруднення, які утворюються при спалювання твердого палива та 

обмежені законодавством багатьох країн – це оксиди азоту (NOx), оксиди сірки (SOx) та пил. 

Газифікація призводить до низьких викидів NOx, завдяки низькій температурі в шарі палива 

– від 800 до 900 °С, тоді як при звичайному пиловидному спалюванні палива температура 

1200-1700 °С, і викидів значно більше. 

Для зменшення вмісту діоксиду вуглецю в складі газу, використовується сорбент, який 

подається в реактор разом з паливом. Найчастіше це негашене вапно. При цьому проходить 

реакція зв’язування діоксиду вуглецю з утворенням карбонату кальцію, тобто крейди, яка 

називається високотемпературна адсорбція CO2.  

CO2 + CaO = CaCO3 
У випадку, якщо негашене вапно містить у своєму складі MgO то протікає наступна 

реакція зв’язування  вуглекислого газу 

2CO2 + CaO + MgO = CaCO3 + MgCO3 

Процес легко адаптується для виробництва синтез-газу з певними стехіометричними 
вимогами через регулювання кількості сорбенту. Отриманий карбонат кальцію після 
реактору можна використовувати як сировину в багатьох галузях промисловості, або 
піддавати розкладу та відновленню під дією високих температур. 

Торф у своєму природному стані являє собою дуже зволожену та зольну суміш різних 

продуктів розкладу рослин в умовах вологого безповітряного середовища. Він відноситься 

до найбільш молодих викопних палив та займає середнє положення між деревиною та бурим 

вугіллям. За своїм складом на горючу масу торф мало відрізняється від деревини. Середній 

склад органічної маси торфу залежить від глибини його залягання, ступеня розкладу, і т.д. і 

має приблизно такі усереднені показники (у %). 
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Таблиця 1 

С Н О N S 

52-64 % 5-6 % 30-39 % 1-4 % 0-1 % 
 

При збільшенні ступеня розкладу та глибини залягання торфу, вміст вуглецю та азоту в 

органічній масі торфу збільшується, а водню та кисню зменшується. 

Торф майже не містить сірку. Її вміст приблизно 0-0,4% у верховому торфі та 0,2-1% у 

низинному. Вміст летучих речовин від 68 до 76%. Зольність верхового торфу знаходиться в 

межах 1-6%, а низинного 6-20%. Температура плавлення золи 950-1200 °С. Тому 

використання торфу з високим вмістом золи, яка плавиться при нижчій температурі дуже 

ускладнює процес газифікації. Температура плавлення золи має важливіше значення, ніж її 

кількість, для нормального протікання процесу газифікації. Торф з малим вмістом золи, але з 

меншою температурою плавлення мало придатний для процесів піролізної обробки, а з 

великим вмістом золи і високою температурою плавлення навпаки – більш придатний. 

При плавленні золи утворюється шлак, який заповнює простір у активній зоні. Це 

призводить до порушення рівномірного розподілу повітря по перерізу камери газифікатора і 

збільшується гідравлічний опір проходженню газів. Також розплавлена зола поглинає частки 

палива, не дає доступу повітря до нього, що призводить до великих втрат палива в шлаках. 

Все це призводить до того, що необхідно частіше проводити планові роботи з чистки 

газифікатора та перезавантажувати паливо у газогенератор. 

Враховуючи вище зазначені переваги та недоліки, найкраще використовувати торф з 

такими приблизними показниками: 

Таблиця 2 

Абсолютна максимальна вологість, % 30 

Максимальний вміст золи, % 12 

Мінімальна температура плавлення золи, °С 1200 

Мінімальний ступінь розкладу, % 30 

Максимальний вміст сірки (загальної), % 0,5 

Максимальний розмір шматків, мм 70 

 

Експериментальні дослідження енергетичних характеристик торфу складались з 

декількох етапів. Для експерименту були використані зразки низинного торфу з родовища 

поблизу м.Сарни Рівненської області.                                                                   

Установка для одержання з твердого палива синтез-газу складається з такого основного 

устаткування: системи збереження і подавання води, парогенератора, реактора парової 

аллотермічної газифікації твердого палива, системи очищення, охолодження і сушіння 

синтез-газу.  На рисунку 2 показано принципову схему цієї установки. 
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Рис.2. Принципова схема установки 

1 – бак з дистильованою  водою, 2 – дозатор води, 3- парогенератор, 3 – триходовий 

клапан, 5 – конденсатор, 6 – компенсатор, 7 – шар кераміки, 8 – зона реагування, 9 – 

запобіжний клапан, 10 – реактор конверсії палива, 11 – балон з азотом, 12 – бункер з 

вугіллям, 13 – бункер з адсорбентом, 14 – сепаратор, 15 – бункер твердих залишків конверсії, 

16 – охолоджувач синтез-газу, 17 – бак з конденсатом, 18 – осушувач газу. 

Перед проведенням експериментальних досліджень з газифікації торфу перевірялась  

робота можного модуля установки з розробленням методик та рекомендацій для їх 

ефективної роботи. 

Для того, щоб робота усіх вузлів установки була злагодженою, і швидкість вихідних 

газів не перевищувала швидкості виносу твердих часток палива з газифікатора разом з газом, 

необхідно досягти наступної нерівності: 

Reкр < Reвинос 

         де Reкр – критичне число Рейнольдса, яке забезпечує початок псевдозрідження. 

Для експерименту були використані зразки торфу з таким складом: 

Таблиця 3 

Технічний аналіз Елементний аналіз 
Теплотворна 

здатність 

Q
р
н, МДж/кг 

Волога, 

W
а
 

Летучі, 

V
а
 

Зола, 

A
а 

Фіксований 

вуглець, 

С
а
фікс 

С
г
 Н

г
 O

г
 N

г
 S

заг
 

мас.% 
12,25 

26,49 42,46 13,7 17,35 56,5 6,0 34,7 2,5 0,3 

 

Під час експерименту через фіксований інтервал часу бралися проби синтез-газу, які 

аналізувалися за допомогою хроматографу. На рисунку 3 показано зміну теплоти згоряння 

вихідного синтез-газу впродовж експерименту. Експеримент проводився при змінній 
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температурі, різній витраті пари та потужності обладнання. 

 
Рис.3. Зміна теплоти згоряння синтез газу від температури 

Необхідно виконати аналіз результатів, для того, щоб створити методику для отримання 

синтез-газу потрібної концентрації в стаціонарному режимі, при сталій температурі та 

витраті пари. Максимальний вміст водню буде спостерігатись, коли в реакціях 3 та 5 

рівновага буде зміщена в бік утворення водню та розкладу метану. Використовуючи графік 3 

та знаючи собівартість торфу, яка прийнята $30 за 1 тонну розрахуємо та побудуємо 

залежність ціни 1 кілограму водню в залежності від температури процесу газифікації. Для 

цього задамося КПД процесу газифікації 80% та прорахуємо теоретично можливий вихід 

водню на усіх точках процесу. 

 
Рис.4. Залежність вартості виробленого водню від температури процесу 

З графіку 4 видно, що найменш затратним буде процес у точці 5. Отже процес при 

параметрах, які були встановлені в цій точці є найкращим варіантом. 

Аналізуючи дані отримані під час експерименту розраховується загальна концентрація 

складових отриманого синтез-газу, порівнявши та підрахувавши площі хроматограми. В 

результаті опрацювання даних отриманих під час експерименту було зроблено висновки, що 

можна отримати  синтез-газ з такими об’ємними концентраціями: 

Таблиця 4 

H2 CO CO2 CH4 

Концентрація, об.% 

57,83 6,76 30,69 4,72 

 

В подальшому при необхідності газ можна додатково за допомогою адсорберів та 

каталізаторів очистити від CO2. 

Переваги використання торфу для газифікації порівняно з вугіллям: 

 Менша зольність, внаслідок чого збільшується вміст летучих речовин. Спостерігається 

більший вихід піролізного газу. 

 Висока реакційність, внаслідок чого потрібно менше енергії для забезпечення протікання 

процесу. 
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 Доступність торфу, не потрібно будувати шахти, створювати спеціальні складні 

технологічні умови для добування. Процес добування набагато безпечніший ніж вугілля. 

 Вартість торфу, враховуючи, що в даний час він майже не використовується. 

 Менші витрати на технічну підготовку торфу, внаслідок його природних характеристик 

(транспортування, дроблення до потрібної фракції) 

 Внаслідок високої реакційності спостерігається більш повне реагування. 

Недоліки: 

 Значно більша вологість, видалення якої потребує додаткових витрат енергії в процесі, 

або попередньої просушки за допомогою спеціального обладнання, або в природному 

середовищі. Проте внаслідок високих температур повітря під час літніх місяців, можливе 

природне видалення вологи. 

 Значно менший вміст фіксованого вуглецю, що призводить до зменшення частки коксу, 

яка поступає в зону газифікації. Повний вихід сухого коксу на суху масу торфу склав 

51,66%. Тому збільшується витрата торфу. 

 Висока реакційність, внаслідок якої при низьких температурах в синтез-газі великий вміст 

метану.  

 Більш складний процес протікання, для якого потрібно створювати необхідні умови 

протікання. 

 Внаслідок низьких температур протікання процесу, спостерігається значний вихід смоли, 
тому необхідно забезпечити очищення синтез-газу до потрапляння в систему 

охолодження, для запобігання забруднення теплообмінників. 

 Більший вміст CO2, внаслідок підвищеного вмісту кисню в складі торфу. Необхідна краща 

система адсорбції. 

Отримані під час досліду результати дають змогу застосовувати газифікацію торфу на 

практиці. 

Для населених пунктів та промислових споживачів, що знаходяться  поблизу торфових 

родовищ і покладів найкращим та доцільним варіантом електро- та тепло забезпечення є 

створення сучасних енергетичних установок з попередньою газифікацією торфу. 

Використання таких систем дозволить досягнути наступного: 

 комплексне вирішення екологічних питань, пов’язаних зі зниженням шкідливих викидів 

(оксиди сірки та азоту) та CO2 у атмосферу 

 використання торфу як ресурсу для вироблення синтез-газу дозволить зменшити ризик 

пожеж торфових родовищ, при горінні яких навколишні території забруднюються 

шкідливими газами та речовинами 

 спрямування ресурсів на вироблення електроенергії та теплоти, замість щорічних витрат 

ресурсів на гасіння торф’яних пожеж 

 створенню рентабельного роззосередженего виробництва теплоти та електроенергії по 

регіонах з великими запасами торфу, на заміну низькорентабельним котельням та ТЕЦ, 

що працюють на природному газі 

 підвищення ККД виробництва тепло- та електроенергії 

 можливість створення економічних резервних маневрених установок малої потужності 

для покриття пікових навантажень на виробництвах, без застосування природного газу 

або рідких палив 

 незалежність енергоустановок від коливань цін на рідке та газоподібне паливо 

 відпадає необхідність зберігання, транспортування та утилізації зольних залишків на 

великі відстані, так як можна залишати їх безпосередньо на місці видобування, що 

знижує експлуатаційні витрати 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

365 

 використання таких установок також для отримання дешевої механічної роботи 

 можливість застосовування контактних конденсаторів, яка дозволяє набагато зменшити 

витрати води в системі, конденсуючи пару пара яка утворюється в результаті 

спалювання синтез-газу за реакціями горіння водню та метану: 

2H2 + O2 = 2H2O 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O 

Тобто можливо застосовувати замкнуту схему економного використання води в процесі.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ  ОДНОКОРПУСНОЇ 

ВИПАРНОЇ УСТАНОВКИ З ТЕРМОКОМПРЕСОРОМ 
 

Annotation - The results of research of the evaporating device with the mechanical 

compressor are on consideration in this article. Objective of work - to investigate process of 

evaporation of solutions in this device and to define expenses of the electric power and fresh 

vaporatitswork. 

Theresults of research allow to analyze processes passing in the evaporating device and to 

estimate efficiency of its work. 

 

Аннотация - результаты исследования выпарного аппарата с механическим 

компрессором находятся на рассмотрении в этой статье. Цель работы - исследовать 

процесс выпаривания растворов в этом аппарате и определить затраты электроэнергии 

и свежего пара при его работе. Результаты исследования позволяют анализировать 

процессы проходящие в выпарном аппарате и оценить  эффективность его работы. 

 

Анотація -  результати дослідження випарного аппарата з механічним компрессором 

знаходяться у цій статті. Мета роботи -  дослідити процесс випарювання розчинів в 

цьому випарному апараті та визначити витрати електроенергії та свіжого пара при 

роботі аппарата. Результати досліджень дозволять аналізувати процеси які 

відбуваються у випарному апараті та оцінити ефективність його роботи. 

 

Key words – the one-case evaporating device, secondary vapor, working vapor, the mechanical 

compressor, capacity of the compressor, efficiency, thermodynamic expediency.. 

 

Випарні установки з механічним стисненням вторинної пари, відрізняються значним 

споживанням електричної енергії [123]. За принципом дії такі установки подібні до 

теплового насоса. Практично вся вторинна пара стискується за рахунок електричної енергії і 

повертається у апарат. Установка потребує мінімальну витрату свіжої гріючої пари, як 

правило, тільки підчас запуску її в дію (рис 1). 
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Рисунок 1. Механічна компресія вторинної пари 

  Необхідно дослідити роботу однокорпусної випарної установки з  механічним 

компресором при однакових умовах роботи із зразковою однокорпусною випарною 

установкою. Треба  визначити недоліки і переваги механічного методу рекомпресії 

вторинної пари. 

Для рішення поставлених задач результати реалізації на комп’ютері статичної 

математичної моделі процесу випарювання в однокорпусній випарній установці 

доповнювались рівняннями для визначення витрати додаткової гріючої пари та залежністю, 

яка дає можливість встановити витрату електричної енергії у механічному компресорі. 

Витрата додаткової пари. Відомо, що в термокомпресорі стискується тільки вторинна 

пара в кількості W кг/с, стан якої характеризується певними параметрами. Вона є низько 

потенціальною. А в міжтрубний простір кип’ятильної камери випарного апарата подається 

гріюча пара, витрата якої D кг/с і, яка має вищі за вторинну пару термодинамічні параметри. 

Значення W і D визначались при реалізації стичної математичної моделі процесу 

випарювання в зразковій однокорпусній випарній установці і згідно комп’ютерних 

досліджень складають: 
0

. .

0

0 0

0,647 / , 2 , 120,186 ;

0,556 / , 1 , 99,545 .

Г П Г ПD кг с р бар t С

W кг с р бар t C

  

  
 

Як бачимо, W< D. І тому, для забезпечення всіх умов протікання процесу випарювання у 

випарному апараті з механічною компресією, необхідно додавати у міжтрубний простір 

випарного апарата протягом всього технологічного процесу додаткову кількість пари Dдод. 

Кількість пари, яку треба добавити, визначається з рівняння теплового балансу 

випарного апарата з механічним компресором[2]. Нехай витрата вторинної пари становить 

W=0,556 кг/с, ентальпія цієї сухої насиченої пари тиском р0=1бар складає h2=2676 кдж/кг. У 

механічному компресорі пара стискується до рГ.П=2бар. Якщо компресор неохолоджуваний 

(адіабатичний процес стиснення), то ентальпія перегрітої пари згідно hs діаграми буде 

дорівнювати hп=2815 кдж/кг. Ентальпію пари, що добавляється ззовні, приймемо такою, як  

ентальпію гріючої пари у зразковій однокорпусній випарній установці hг.п=2707 кдж/кг. 

Тоді рівняння теплового балансу однокорпусного випарного апарата з механічним 

компресором можна записати наступним чином: 

. . .

2

( ) ( )

( ( ) ( )) 1,05

П в Г П дод Г П в Г П

поч кін кип поч поч в кип

W h с t D h с t

G с t с t W h c t

    

       
 (1) 

В рівнянні (1) коефіцієнт 1,05 вказує на те, що втрати теплоти в навколишнє середовище 

складають 5% від загально отриманої розчином теплоти. З цього рівняння маємо: 

2 .

. .

( ( ) ( )) 1,05 ( )

( )

поч кін кип поч поч в кип п в г п
дод

г п в г п

G с t с t W h c t W h c t
D

h с t

          


 
 (2) 

Враховуючи результати реалізації математичної моделі процесу випарювання у 

однокорпусній зразковій випарній установці будемо мати: 
1357,5 1,05 0,556(2815 4,19 120)

0,0634 /
(2707 4,19 120)

додD кг с
   

 
 

 

Аналізуючи отриманий результат зазначимо, що витрата додаткової пари складає 11,4% від 

кількості вторинної пари. Це збігається с даними наведеними в літературних джерелах[4]. 

Далі можна перейти до визначення потужності механічного компресора та вибору його 

марки за каталогами або прайс-листами. 

Потужність на привід механічного компресора. Потужність привода компресора 

визначається з урахуванням ККД механічних втрат ( 0,9),м   втрат передачі, яка зв’язує 

компресор з електричним двигуном ( 0,8 1)пер    і втрат енергії в самому двигуні 
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( 0,83)дв  : 

,к
пр

пр

N
N


  (3) 

де  Nпр- потужність привода компресора; 

пр - загальний ККД привода компресора; 

Nк – індикаторна потужність компресора (потік механічної енергії, яка передається 

робочому середовищу в компресорній машині) 

Загальний ККД привода компресора знайдеться як добуток складових за формулою:  

.пр м пер дв       (4) 

Для визначення індикаторної потужності компресора  необхідно розглянути 

функціонування випарного апарата з рекомпресією вторинної пари, з позицій 

термотрансформації. Роботу апарата з тепловим насосом можна представити, як сукупність 

процесів, які утворюють розімкнений зворотній термодинамічний цикл, в даному випадку, 

цикл парокомпресійного теплового насоса, де функцію випарника і конденсатора виконують 

відповідні порожнини теплообмінної частини випарного апарата  ( трубний і міжтрубний 

простори гріючої камери). На рис.2 представлена схема випарного апарата з механічною 

рекомпресією вторинної пари і розімкнений цикл теплового парокомпресійного теплового 

насоса.  

  
а)                                                                                б) 

а) схема матеріальних та енергетичних потоків 

б) процеси розімкненого циклу в TS діаграмі 

Рисунок 2. Випарний апарат з механічним компресором 

 

 

Знайдемо потужність на привід компресора за відомою залежністю: 

0

0

( )
,п

пр

і пр

W h h
N

 

 




  (5) 

де 0,8оі  - індикаторний ККД, який враховує відхилення адіабатичного процесу 

стиснення від оборотного процесу. 
 0,556 2815 2675

130,25( )
0,8 0,9 1 0,83

прN КВт
 

 
  

 

Порівнюючи потужність парового компресора, який використовується для збільшення 
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тиску вторинної пари з потужністю насосів для перекачування  слабкого та упареного 

розчинів [6] бачимо, що потужність парового компресора перевищує сумарну потужність 

насосів у декілька разів.  

Тобто можна зробити  висновок, що витрата електричної енергії на виготовлення 

одиниці готової продукції у випадку механічної рекомпресії пари, буде більшою ніж у інших 

варіантах випарних установок з тепловими насосами. 

Потужність на привід компресора є одним з режимних параметрів 

термотрансформації випарної установки з термокомпресором. Інші режимні параметри 

розглянемо далі. 

 Одним з режимних параметрів теплового насосу є теплопродуктивність 
ТQ . Це 

тепловий потік, який передається від низько потенціального середовища до середовища  з 

більш високою температурою при конденсації гріючої пари у міжтрубному просторі 

кип’ятильної камери ВА (рис.2, процес П- .г пК ). Оскільки процес конденсації у міжтрубному 

просторі гріючої камери ВА є ізобарним, то питома теплота дорівнює різниці енетальпій на 

кінці та початку процеса. І тому 
ТQ  знайдеться за рівнянням: 

'( )Т k п гпQ D h h    (6) 

де 
'

гпh - ентальпія конденсату гріючої пари, яка знаходиться, як добуток теплоємності води на 

температуру конденсації гпt [5]; 

к

D - витрата конденсату, який видаляється з міжтрубного простору гріючої камери 

випарного аппарата[6]. 

Тоді:  
(0,556 0,063) (2815 4,19 120) 1431,25ТQ КВт       

 Енергоефективність будь-яких термомеханічних систем вимагає зіставлення 

корисного ефекту та енергетичних витрат на його реалізацію. Подібним показником для 

теплового насосу є коефіцієнт перетворення, який ще називається коефіцієнтом 

трансформації ТР , який представляє відношення теплопродуктивності до потужності 

привода: 

.т
Тр

пр

Q

N
 

 (7) 

Останнім часом в інформаційних джерелах, присвяченим тепловим насосам, все частіше 

використовується позначення коефіцієнта перетворення в його абривіатурі англійської 

таранскрипції, введене в [3], а саме СОР (coefficient of performance), тобто СОР  . Для 

випадку однокорпусної випарної установки з механічним компресором коефіцієнт 

перетворення дорівнює: 
1431,25

10,988 11
130,25

ТрСОР      

Розімкнений термодинамічний цикл теплового насоса у однокорпусній випарній 

установці з механічною компресією вторинної пари протікає в певному інтервалі температур 

від середньої яка дорівнює температурі кипіння 0113кипt С ; термодинамічної температури 

підводу теплоти, до середньої термодинамічної температури відводу теплоти при 

конденсації пари, яка не дорівнює 0120гпt с . Це пояснюється тим, що пара після 

механічного компресора є перегрітою. І необхідно визначити середньо термодинамічну 

температуру відводу теплоти у тепловому насосі. Вона становить: 
'

1 '
.кон п гп

m

кон п гп

q h h
T

S S S


 
 

 (8) 
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Значення енетропії перегрітої пари знайдеться з hs діаграми і дорівнює 

7,35 / ,ПS кдж кг к   а ентальпія перегрітої пари, становить 2815 / ( )пh КДж кг к  . 

Значення ентальпії конденсату визначалось при розрахунках за формулою (6), а ентропію 

конденсату при 0120гпt С  можемо обчислити за рівнянням:  

' .
. ln

273

Г П
Г П в

T
S c               (9) 

Вона дорівнює: 
' .

.

393
ln 4,19 ln 1,527 /

273 273

Г П
Г П в

T
S c КДж кг К       

Підставивши всі знайдені значення величин у формулу (9) отримаємо: 
0

1

2815 502,8
397,08 ( 124 ).

7,35 1,527
mT К С


  



 

 Тоді коефіцієнт трансформації теплоти у ідеальному тепловому насосі, який не 

залежить від властивостей робочого тіла, а визначається тільки середніми термодинамічними 

температурами підводу та відводу теплоти знайдеться за виразом: 

1

1 2

.m
ід

m m

T

T T
 



                (10) 

Отже: 
397,08

35,8
397,08 386

ід  


 

Співвідношення між коефіцієнтами перетворення реального та ідеального циклів теплового 

насоса називають ступенем термодинамічної доцільності Тд [3]: 

11
0,307 31%

35,8

Тр

Тд

ід





   

 

Дослідження однокорпусної випарної установки з механічним компресором дають змогу 

зробити такі висновки. 

 По-перше, застосування механічної компресії вторинної пари при роботі 

однокорпусних випарних установок, вимагає збільшення витрати електроенергії в декілька 

разів. По-друге, механічний компресор дорого коштує і вимагає постійного контролю  всіх 

параметрів його роботи. Попадання крапель рідини у пару, яка стискується у компресорі, 

може призвести до зупинення його роботи.По-третє, ступінь термодинамічної доцільності 

розімкненого циклу теплового насоса, що складається з випарного апарата і механічного 

компресора, не перевищує 31%. 

Але економічність і енергетична ефективність встановлення механічного компресора 

в кожному окремому випадку треба перевіряти відповідними техніко-економічним аналізом, 

який буде проведений в майбутньому. 
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складових обмінних процесів. 
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Проведений аналіз показав актуальність формування комплексної системи 

характеристик та критеріїв оцінки електромагнітної сумісності в системах 

енергопостачання різного функціонального призначення, яка має адекватно відображати 

особливості роботи потужного електроенергетичного обладнання та електричних мереж. 

Оцінено внесок споживача в рівні напруги та струму вищих гармонік у вузлах електричної 

мережі, вплив споживача на якість електроенергії в мережі. 

Выполненный анализ показал актуальность формирования комплексной системы 

характеристик и критериев оценки электромагнитной совместимости в системах 

энергоснабжения различного функционального назначения, которая должна адекватно 

отображать особенности работы мощного электроэнергетического оборудования и 

электрических сетей. Оценено вклад потребителя в уровни напряжения и тока высших 

гармоник у узлах электрической сети, влияние потребителя на качество электроэнергии в 

сети. 

Електроенергетика України є технологічно складною, територіально розгалуженою 

системою, що поєднує електрогенеруючі станції, Об'єднану електроенергетичну систему (ОЕС) та 

розподільчі електричні мережі країни [2, 4]. 

Стратегічною метою розвитку електроенергетичного комплексу України є його докорінна 

перебудова на засадах новітніх технологій із забезпеченням маневреності, енергетичної та 

економічної ефективності, екологічної прийнятності, зовнішньої конкурентоспроможності 

та ринкових умов функціонування, що забезпечить стале, надійне, безпечне, якісне постачання 

електричної енергії галузям економіки і соціальної сфери країни. 

Для здійснення науково-технічної підтримки інтеграції енергетичної системи України 

в європейську енергетичну систему важливо проаналізувати стан електромагнітної 

сумісності в електричних мережах України, як на окремих об’єктах (включаючи розподілені 

системи енергопостачання, автономні об’єкти, потужне електроенергетичне обладнання), так 

і на рівні системоутворючих електричних мереж. 

Однією з важливих складових забезпечення паралельної роботи ОЕС України з 

енергетичними системами європейських країн є відповідність показників якості електричної 

енергії (ПЯЕ) в українських електричних мережах сучасним європейським стандартам. 

Досягнення необхідних європейських рівнів електромагнітної сумісності (ЕМС) 

основного енергогенеруючого та енергоспоживаючого обладнання, ПЯЕ в Україні вимагає 

прискіпливої уваги до здійснення комплексу нормативно-методичних та організаційно-

технологічних заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності, вимог до якості 

параметрів електроенергії на всіх рівнях ієрархії ОЕС України [2, 4]. 

Розробка методів, алгоритмів та технічних засобів регулювання ЕМС та оцінки 

взаємного впливу має базуватися на врахуванні особливостей технологічних процесів 

енергозабезпечення, які відбуваються на рівні локальних розподілених мереж, на 

використанні моделей керування зазначеними процесами та використанні інформації, 

одержуваної від інформаційно-керуючих систем розподілених мереж, для реалізації 

ефективного ієрархічного керування процесами енергозабезпечення в розподілених 

локальних електричних системах. 

Досягнення ЕМС елементів системи визначається вимогами, які ставляться до 

окремих елементів СЕП: задана якість напруги ( )u t  та струму ( )i t ; задана якість вхідної 

напруги; відсутність (заданий рівень) впливу електромагнітних процесів генераторів на 

процеси в навантаженні; відсутність (заданий рівень) взаємного впливу однотипних 
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елементів системи один на одного; відсутність (заданий рівень) впливу на оточуюче 

середовище [1 - 3]. 

При аналізі ЕМС в СЕП в комплексі мають розглядатися питання якості 

електроенергії, підвищення енергоефективності, стійкості та надійності, керованості та 

спостережуваності, можливості оперативного та прогнозного керування [1 - 3]. Аналіз рівнів 

ЕМС потребує розгляду електромагнітної обстановки та характеристик різних типів 

електромагнітних завад, їх впливу на електроприймачі, а також оцінки дольової участі 

кожного спотворюючого джерела в загальній результуючій величині впливу спотворюючих 

джерел. При цьому стан ЕМС може розглядатися в конкретний момент часу, на періоді, на 

інтервалі технологічного процесу тощо. Самі моделі оцінки ЕМС системи повинні дозволяти 

враховувати різні типи перешкод; наявність резонансів, кидків струмів та напруги; існування 

зворотних потоків енергії; перетоки енергії між елементами СЕП, між фазами з більш 

завантаженої до менше завантаженої; зміни та спотворення сигналів. При формуванні 

моделей ступінь (рівень) ЕМС у виділеному (контрольованому) перетині СЕП 

запропоновано низку показників (характеристик), які базуються на: 

1) розкладі миттєвих значень струму та/чи напруги на активну і реактивну 

складові;  

2) використанні обмінної потужності. 

При невідповідності показників якості електроенергії нормативним вимогам ГОСТ 

13109-97 виникає складна комерційно та технологічно обґрунтована задача пошуку джерел 

спотворень. Знайти їх можна лише шляхом визначення дольового внеску споживача (ДВС) у 

спотворення якості електроенергії.   

Важливо розробити єдиний підхід, котрий би дозволяв при оцінці ДВС в точці 

загального підключення (ТЗП) забезпечити автоматизацію вимірювання та використовував 

енергетичні характеристики та показники, які адекватно описують процеси в системі, без 

процедури ідентифікації параметрів моделі [2, 6 - 8]. Виділення різних сторін протікання 

енергетичних процесів в системах з перетворюючими навантаженнями дозволяє при оцінці 

ДВС використати розроблені моделі та алгоритми оцінки ЕМС на основі аналізу обмінних 

процесів. При цьому враховується, що взаємовплив елементів у загальному випадку 

здійснюється через нелінійні та нестаціонарні функціональні перетворення, а не тільки через 

виділення частотно залежних опорів ( )Z n  та провідностей ( ).Y n При оцінці ДВС 

сумістимо переваги представлення і розрахунку процесів енергообміну на основі обмінної 

потужності  за рахунок розкладу реактивного струму ( )pi t  на складові [5 -7]. 

Для оцінки ДВС на погіршення якості електроенергії в ТЗП запропоновані два 

підходи. Перший базується на використанні алгоритму оцінки взаємного впливу елементів з 

виділенням внеску елемента у спотворення електроенергії у вибраному вузлі та аналізу 

величини впливу спотворюючих факторів на електромагнітні процеси в елементі системи. 

Вплив елементів системи оцінюється поза залежністю від попередніх режимів роботи як 

системи в цілому, так і конкретних його елементів, а кількісні показники взаємного впливу 

визначаються сумою впливів для кожного з виділених факторів неякісності електроенергії з 

врахуванням критерію мінімуму втрат електроенергії. Загальний вплив у вузлі 

обумовлюється сумою впливів всіх елементів, що підключені до вузла. 

Для оцінки ДВС обмінні процеси у вузлі для заданої діючої напруги генератора ( )u t  

розділимо за першою (індекс «1»), однією j -ю вищою (індекс « j »), всіма вищими (індекс «

») та всіма (індекс « ») гармоніками згідно з наступними виразами: 

  
(1)

(1) 1

0

1
( ) sin( ) ;

2

t

i

ОБ mQ u t I t dt
T
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                      (4) 

Виділення внеску j -го елемента у спотворення електроенергії у вузлі системи передбачає 

формування інтегральної моделі оцінки взаємного впливу і розщеплення моделі системи на 

дві ортогональні складові, які відображають відповідно протікання активного та реактивного 

струмів. Далі здійснюється розрахунок обмінних потужностей у розщепленій моделі на 

основі реактивної складової струму згідно зі співвідношеннями (1) – (4) та визначається 

дольовий внесок для j -го елемента: 

 
, , /

ОБ jQ ОБ j ОБSQ Q    (5) 

 

 , ,

1 1

; 1
ЕВ ЕВn n

ОБS ОБ j ОБ j

j j

Q Q Q
 

    (6) 

 

де 
,ОБ jQ  – обмінна потужність через перетин приєднання j -го елемента до системи; – 

кількість елементів системи, підключених до виділеного вузла. 

Алгоритм оцінки взаємного впливу характеризується такою послідовністю кроків: 

1) проведення аналізу електромагнітних процесів; 

2) формування інтегральної моделі оцінки взаємного впливу; 

3) розщеплення моделі системи на дві ортогональні складові; 

4) розрахунок обмінних процесів (визначення величин  та ) у розщепленій моделі на 

основі реактивної складової струму, наприклад, згідно зі співвідношеннями (1) – (4); 
5) оцінка впливу j -го елемента схеми із співвідношень (5), (6).  

Аналіз ДВС на основі обмінних процесів дає можливість [4, 5]: 

– аналізу обмінних процесів при наявності в системі різнойменних гармонік; 

– аналізу обмінних процесів, коли окремі фрагменти системи (макромоделі) 

можуть бути представлені джерелами напруги і струму (ідеальними та / чи реальними); 

– аналізу обмінних процесів на вищих гармонічних складових напруги та струму 

для систем постійного струму; 

– відмовитись від ідентифікації параметрів моделей, зокрема, величин ( )Z n  та 

( )Y n  на кожній із частот, кратній основній (не потрібно здійснювати переформатування 

(зміну) параметрів моделей, коли її елементи змінюються з плином часу).  

Як критерії оцінки також можна використати наступні коефіцієнти: 
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Розглянемо систему, яка включає один генератор  (індекс «Г») та два паралельно 
з’єднані навантаження (індекс «Н1» та «Н2» (рис. 1)). 

 
Рис. 1 

Для наведеної на рис. 1 системи можна виділити наступні варіанти миттєвих сигналів 

напруги ( )u t та струму ( )i t , які зведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1  

Розрахункові варіанти для системи один генератор – два елементи 

 

№ варіанта Г Е1 Е2 

1 1 3( ) ( )u t u t  1 3( ) ( )i t i t  1 3( ) ( )i t i t  

2 1 3( ) ( )u t u t  1 3( ) ( )i t i t  1 5( ) ( )i t i t  

3 1 3( ) ( )u t u t  1 3( ) ( )i t i t  1 5( ) ( )i t i t  

4 1 3( ) ( )u t u t  1 3( ) ( )i t i t  1 3( ) ( )i t i t  

5 1 3( ) ( )u t u t  1 3( ) ( )i t i t  1 3( ) ( )i t i t  

 

Для оцінки ДВС обмінні процеси у вузлі для заданої діючої напруги генератора ( )u t  

розглянемо, опираючись на вирази (1) – (4). 

Слід зазначити, що навантаженння Н1 для четвертого варіанту являє собою активно-

індуктивне навантаження ( 1R та 1L ), а елемент Е2 – суто активне ( 2R ). Для п’ятого варіанту 

Н1 представлено у вигляді активно-ємнісного навантаження ( 1R  та 1C ), а Н2 – активного ( 2R

).  

Параметри елементів СЕП для останніх двох варіантів змінюються наступним чином: 

1R  змінюється від 1,05 до 16,05 Ом з кроком 0,5 Ом; 2R  варіюється від 20 до 95 Ом з кроком 

2,5 Ом; 2R  приймає значення від 1 до 16 Гн з кроком 0,5 Гн; 1C  змінюється від 1 до 16 Ф; 
1

i  

та 3

i  варіюються від 0 до 360° з кроком 12°. 

Порівняємо між собою всі варіанти в залежності від зміни кута 1

i . Крива «а» 

Н2 

2 

Н1 

 

Г 

2l  

1l

 

3l  
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відповідає четвертому варіанту, крива «б» ‒ п’ятому варіанту, «в» ‒ першому, «г» ‒ другому, 

«д» ‒ третьому (рис. 1, а – ж). 

Як бачимо, криві , що відповідають четвертому та п’ятому варіантам, мають одну 

точку максимуму (при 1 180i   , а залежності  
1

1( )i

ОБQ f 
 
для варіантів один – чотири, по-

перше, майже не відрізняються між собою за амплітудою, а по-друге, всі залежності мають 

дві точки максимуму (93° і 276°) і три точки мінімуму (0°, 180°, 360°). 

Проаналізувавши залежності 
3

1( )i

ОБQ f  , можна сказати, що всі функції приймають 

максимальне значення при 1 180i   , але, як бачимо, дані залежності мають різний характер 

зміни амплітудних значень на всьому діапазоні 1

i : криві варіантів один та два є більш 

пологими, чотири і три – майже не змінюються, а функція  п’ятого варіанту змінюється 

найбільш круто. 

Проаналізувавши співвідношення 1( ),i

ОБQ f    можна відмітити, що залежності для 

варіантів один – чотири, по-перше, майже не відрізняються між собою за амплітудою, а по-

друге, всі залежності мають дві точки максимуму (93° і 276°) і три точки мінімуму (0°, 180°, 

360°). 

За рахунок того, що варіанти один – п’ять мають точки мінімуму функцій 
1

1( )i

ОБQ f 
 

і 1( )i

ОБQ f   при 1 180i   , то всі криві 1( )i

i f   для цих варіантів при цьому ж значенні 

кута 1

i  приймають максимальне значення. Також слід зазначити, що всі залежності 

1( )i

i f    мають однаковий характер на інтервалах 0 ‒ 31° і 337 ‒ 360° (монотонно 

спадають та зростають відповідно). 

 

                    

                     а (
1

1( ))i

ОБQ f                                            б (
3

1( ))i

ОБQ f   
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                     в ( 1( ))i

ОБQ f                                                  г ( 1 1( ))if    

              

                     д ( 2 1( ))if                                                   е ( 3 1( ))if    

         

                               є ( 4 1( ))if                                      ж ( 5 1( ))if    

Рис. 1 

Порівняємо між собою залежності 3( )i i

ОБQ f   і 3( )i

i f  
 
для усіх варіантів, крім 

другого, оскільки даний варіант названу складову не містить (рис. 2, а – ж). 

Залежність 
1

3( )i

ОБQ f   майже не змінюється на всьому діапазоні кута 3

i  для всіх 

варіантів. Найбільше амплітудне значення відповідає четвертому варіанту. 

Графіки функцій 
3

3( )i

ОБQ f   для усіх варіантів круто зростає до 3 200 215i    , а 

потім круто спадає. 

Функціональна залежність 3( )i

ОБQ f  
 
для усіх варіантів монотонно зростає до 

3 200 400i    , а потім монотонно спадає.  

За рахунок того, що залежності 3( )i i

ОБQ f   мають наведений вище характер, то і 

3( )i

i f    матимуть той же характер зміни амплітудних значень відповідно 
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                     а (
1

3( ))i

ОБQ f                                                          б (
3

3( ))i

ОБQ f   

                       

                    в 3( ))i

ОБQ f                                                            г ( 1 3( ))if    

                         

                       д ( 2 3( ))if                                                            е ( 3 3( ))if    

       

                             є ( 4 3( ))if                                                 ж ( 5 3( ))if    

Рис. 2 

Тепер порівняємо між собою залежності 2( )i

ОБQ f R і 
2( ),i f R   що відповідають 

варіантам чотири та п’ять. 
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Названі залежності зображені на рис. 3, а – ж. 

Як бачимо, дані залежності ведуть себе однаково (круто зростають), але амплітудні 

значення  для четвертого варіанту на багато перевищують ті ж значення для п’ятого. 
i  для 

обох варіантів з інженерною точністю 2 % можна вважати постійними, але для четвертого 

варіанту відхилення від середнього значення менше, ніж для п’ятого. 

          

                          а (
1

2( ))ОБQ f R
                                                 

б (
3

2( ))ОБQ f R  

          

                           в ( 2( ))ОБQ f R                                              г (
1 2( ))f R                        

            
                             д (

2 2( ))f R                                           е (
3 2( ))f R                          



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

379 

            
                           є (

4 2( ))f R                                               ж (
5 2( ))f R   

Рис. 3 

 

Аналіз графіків, наведених на рис. 1 – 3 показує складний характер впливу параметрів 

навантаження на величину ДВС, а також можливість появи екстремумів в залежності від 

співвідношень амплітуди та фази окремих гармонік струму навантажень.  
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МОДЕЛЬ СКЛАДНОГО ТЕПЛООБМІНУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛУЖНО-

ГАЛОЇДНИХ КРИСТАЛІВ З РОЗПЛАВУ 

Ю.В.Лохманець, А.О.Гуленко 

НТУУ «КПІ», ІЕЕ 

Сучасна промисловість електронних, оптичних та акустичних пристроїв потребує 

високоякісних оптичних монокристалів, процес вирощування яких є дорогим та 

енергоємним. Математичне і чисельне моделювання складних процесів теплообміну при 

кристалізації з розплаву дозволяє удосконалювати і впроваджувати нові технології 

виробництва лужно-галоїдних монокристалів шляхом моделювання теплових умов в 

високотемпературних кристалізаційних установках. Це дає змогу отримати характеристики 

процесу, які недоступні для інших методів досліджень, доповнити експериментальні дані, 

проаналізувати вплив окремих факторів на перебіг процесу. В результаті стає можливою 

оптимізація процесу для підвищення якості продукції та зниження її собівартості.  

Метою даної роботи є дослідження динаміки процесу вирощування лужно-галоїдних 

кристалів за методами Чохральського та Кіропулоса, зокрема, впливу швидкості кристалізації 

та властивостей матеріалів на теплові умови і динаміку зміни температури керуючого донного 

нагрівача. Потужність донного нагрівача регулюється для забезпечення незмінного положення 

фронту кристалізації в ході процесу росту. 

Для проведення дослідження розроблено одновимірну нестаціонарну модель радіаційно-

кондуктивного теплообміну в системі, що включає напівпрозорі кристал і розплав та прозору 

газову порожнину, що відділяє їх від донного нагрівача (рис.1). Математична модель процесу 

включає рівняння кондуктивного теплообміну та радіаційного переносу в поглинаючому і 

випромінюючому середовищі з відповідними початковими та граничними умовами. Методика 

чисельного розв’язку задачі передбачає використання методу скінчених різниць для отримання 

дискретного аналога рівняння теплопровідності. Для визначення нелінійного члену цього 

рівняння, пов’язаного з радіаційним теплообміном, використовується метод дискретного об’єма. 

Для реалізації чисельної моделі розроблено програмне забезпечення на мові Fortran. 

За допомогою розробленої чисельної моделі проведено порівняльний аналіз впливу 

теплофізичних властивостей матеріалів та швидкості витягування кристалу на динаміку 

температури управляючого нагрівача. Встановлено лінійність законів зміни температури 

нагрівача. Швидкість її зниження практично не залежить від швидкості витягування, однак 

абсолютне її значення знижується при збільшенні швидкості витягування (рис.2). Виділено три 

чинники, які обумовлюють цей вплив швидкості витягування. 

На основі проведених досліджень розраховано функції зміни температури нагрівача, 

які надалі можуть використовуватись для його автоматичного регулювання в процесі росту. 

Отримані результати також використовуються при розробці методики визначення 

переохолодження та швидкості кристалізації за відомою динамікою температури нагрівача.  
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Рис. 1 – Схема чисельної моделі Рис. 2 – Вплив швидкості кристалізації 
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УДК 620.9:33 

Склянко А.В., Кучер А.В. 

Україна, м.Київ, НТУУ «КПІ» ІЕЕ 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

КОМБІНОВАНОЇ ГЕЛІОУСТАНОВКИ 

 

Досліджено залежності електричної та теплової потужностей гібридного сонячного 

модуля при варіації витрати теплоносія та розраховано відповідні значення ефективності 

модуля. Проведено порівняння двох типів імітаторів сонячного випромінювання. 

 

Исследованы зависимости электрической и тепловой мощностей гибридного солнечного 

модуля при вариации расхода теплоносителя, рассчитаны соответствующие значения 

эффективности модуля. Проведено сравнение двух типов имитаторов солнечного 

излучения. 

 

The dependence of electric and heat power of hybrid solar module was obtained at variation of heat 

carrier flow rate. The corresponding efficiencies were calculated. The comparison of two types of 

solar imitators was conducted. 

 

Вступ. У зв'язку з підвищенням цін на традиційні енергоносії, а також враховуючи їх 

вплив на оточуюче середовище, одним з першорядних завдань енергетики є пошук джерел 

енергії, спроможних скласти альтернативу викопному паливу. Однією з основних таких 

альтернатив є використання сонячної енергії для теплопостачання та електрифікації 

житлових об'єктів. На даний момент це зазвичай реалізується шляхом використання окремо 

сонячних колекторів для підігріву води і кремнієвих фотоелектричних батарей для 

виробництва електроенергії. На даний час ці технології є досить добре відпрацьованими, і 

подальше підвищення їх ефективності є обмеженим. Саме тому нові системи, що 

використовують одночасно обидва типи перетворень сонячної енергії, представляють все 

більший інтерес. Перехід на комбіновані установки дозволить значно підвищити 

ефективність використання енергії сонячного випромінювання, відповідно можливим стає 

отримання значно більшої кількості корисно використовуваної енергії без значного 

підвищення малогабаритних характеристик установок та їх вартості. Як наслідок, такі 

системи можуть мати значно вищу економічну привабливість, а саме цей фактор визначає 

обмежене використання сонячної та інших видів відновлюваної енергії на даний час. 

Експериментальна установка. В даній роботі досліджується комбінований 

теплофотоелектричний модуль, створений в НТУУ «КПІ» і призначений для одночасного 

отримання теплової та електричної енергії за рахунок енергії випромінювання Сонця. За 

конструкцією модуль нагадує плоский сонячний колектор (рис.1), на верхній поверхні 

пластин якого встановлено батарею фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), що 

забезпечують перетворення частини падаючої енергії випромінювання в електричну. З 

нижнього боку алюмінієвих пластин розміщено трубки, в яких нагрівається рідкий 

теплоносій, що циркулює в замкнутому контурі. Однією з переваг такої схеми є не лише 

отримання теплової енергії додатково до електричної, але і підвищення ефективності власне 

ФЕП внаслідок зниження їх робочої температури. В рамках роботи проведено також 

порівняльне дослідження імітаторів сонячного випромінювання для розробленого 

комбінованого модуля. Імітатори створено на базі галогенової лампи потужністю 500 Вт і 

ртутної лампи високого тиску типу ДРЛ потужністю 1000 Вт з метою проведення навчально-
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лабораторних досліджень в НТУУ «КПІ». Досліджуваний зразок теплофотоелектричного 

модуля включає 4 ФЕП з монокристалічного кремнію стороною 150 мм з послідовним 

електричним з’єднанням, охолодження реалізується регульованим потоком води через 2 

паралельних трубки, який створюється циркуляційним насосом.  
 

 
 

Рис. 1. Елементи комбінованого сонячного колектора з рідким теплоносієм:  

1 – верхнє оскління; 2 – панель з фотоелектричними перетворювачами;  

3 – трубки для рідинного теплоносія; 4 – фотоелектричні перетворювачі; 5 – корпус. 

 

Результати досліджень та їх аналіз. Залежність вихідних електричних 

характеристик батареї ФЕП від усередненої їх температури представлені на рис.2. Для цих 

дослідів як імітатор сонячного випромінювання використовувалася галогенна лампа 

потужністю 500 Вт з дзеркальним світильником.  

 

  
а) б) 

Рис. 2. Вольт-амперна характеристика (а) та крива потужності (б) модуля в залежності від 

середньої температури його поверхні(С) 

 

З отриманих результатів видно, що електрична потужність батареї ФЕП падає з 

зростанням їх робочої температури, причому в більшій мірі знижується напруга модуля, аніж 

струм. При зниженні температури ФЕП з 70
0
С до 53

0
С вихідна електрична потужність зросла 

на 18%. 

Дослідження установки в комбінованому режимі, тобто при генерації не лише 

електричної енергії, але і теплової, проведено з метою визначення сумарної ефективності 
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(ККД) модуля, який в загальному випадку включає електричну та теплову складові: 

заг терм ел   
 

В свою чергу, термічний ККД установки визначається за формулою: 

( )
100% 100%

kop p вих вх

терм

пад

Q G c t t

Q F E


  
   

  
де G - питома масова витрата теплоносія, кг/с; Ср - теплоємність теплоносія, Дж/(кг·К); tвх , 

tвих - температури теплоносія на вході та виході з колектора, відповідно; Qпад – падаюча 

енергія випромінювання, Вт; F – площа поверхні колектора, м
2
; E–інтенсивність 

випромінювання, падаючого на поверхню модуля, Вт/м
2
. 

Аналогічно електричного ККД установки визначається як 

max 100%терм

P

F E
  

  
де S – сумарна ефективна площа поверхні ФЕП, м

2
; Рmax – максимальна електрична 

потужність, що виробляється сонячною батареєю, Вт, визначається за кривою потужності 

(рис.2). 

Результати розрахунків сумарного ККД та його складових при варіації витрати 

теплоносія через модуль представлені рис. 3. 

 

 
Рис.3. Залежність загального, електричного і термічного ККД від витрати теплоносія 

 

Результати показують, що комбінована ефективність системи значно зростає при 

використанні теплової енергії, яку отримує колектор. Навіть мала витрата води значно 

знижує температури ФЕП та підвищує їх електричний ККД. При збільшенні витрати води 

понад 0,015 кг/с електричний ККД не змінюється, тепловий зростає незначно, однак 

температура теплоносія на виході знижуються, що знижує ексергію води, крім того, різко 

зростає споживана потужність на циркуляцію теплоносія. Тому для кожної установки 

необхідно підбирати оптимальне значення витрати теплоносія з урахування всіх цих 

факторів. Орієнтовно це витрата, при якій стабілізується середня температура ФЕП. 

Проблема охолодження ФЕП до кінця не вирішена, на сьогоднішній день існує ряд 

способів охолодження як поверхні як під перетворювачами, так і самих ФЕП. Однак для 

кожної системи характерні певні недоліки, серед яких: високий гідравлічний опір, 

нерівномірне протікання рідини, порушення циркуляції за рахунок повітряних пробок. 
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Також необхідно зазначити, що фотоелектричні перетворювачі працюють в нерівномірному 

температурному полі, обумовленого конфігурацію трубок та нагрівом теплоносія вздовж 

них, це призводить до збільшення відмінності електричних характеристик окремих ФЕП між 

собою та зниження електричного ККД сонячного модуля в цілому. Незважаючи на це, ці 

системи дозволяють значно підвищити ефективність отримання електричної енергії при 

охолодженні ФЕП, і додатково отримувати низько потенціальну теплоту, яку можна 

використовувати для попереднього підігріву, або підвищувати її потенціал у тепловому 

насосі. 

Проведено порівняння електричної потужності батареї ФЕП на імітаторах сонячного 

випромінювання, основаних на двох типах ламп – галогенній лампі розжарення та дуговій 

лампі типу ДРЛ. Недоліками лампи ДРЛ є необхідність пуско-регулюючої апаратури і 

значний час виходу на стаціонарний режим випромінювання (декілька хвилин), а також 

наявність в спектрі ультрафіолетової складової. На рис. 5 показана схема сонячного імітатора 

з використанням лампи ДРЛ. Для проведення дослідження встановлювалась рівна для двох 

імітаторів середня інтенсивність падаючого випромінювання на робочу поверхню сонячних 

перетворювачів, яка реалізована шляхом їх розміщення на різній висоті над поверхнею і 

становила 995 Вт/м
2
 згідно вимірювання піранометром Янішевського. Результати 

представлені на рис. 4. Як видно, при однаковій густині світлового потоку (згідно показів 

піранометра), максимальні струм і вихідна потужність при освітленні лампою ДРЛ є 

більшими майже в 1,5 рази. Такий результат пояснюється різними спектрами джерел світла 

та неоднаковою чутливістю до них кремнієвих ФЕП та датчика піранометра. Спектр 

галогенної лампи є неперервним, як і в інших лампах розжарювання, включає практично 

весь діапазон видимого випромінювання і велику частку інфрачервоного. Лампа ДРЛ 

характеризується дещо уривчатим спектром, який складається як з окремих смуг видимого і 

ІЧ-випромінювання, так і значну частку ультрафіолетового випромінювання. Це, як показали 

досліди, суттєво впливає на вихідний струм перетворювачів, практично не змінюючи 

вихідну напругу. 

 

  
а) б) 

Рис.4. Порівняння ВАХ (а) і кривих потужностей (б) модуля для різних джерел освітлення 

 

Додатково проведено дослідження нерівномірності світлових плям використаних 

імітаторів. Аналіз отриманих даних показав, що густина світлового потоку в навіть в межах 

площі використаного сонячного модуля є досить нерівномірною, особливо це помітно для 

імітатора з лампою ДРЛ (рис.5), що пояснюється недоліками фокусуючих елементів 

використаних імітаторів. Нерівномірність освітлення поверхні ФЕП також призводить до 

збільшення відмінності їх електричних параметрів і зниження електричного ККД модуля. 
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Рис. 5. Схема імітатора сонячного випромінювання з лампою ДРЛ:  

1-штатив; 2-лампа ДРЛ; 3- світильник; 4-світлова пляма  

Висновки. В роботі досліджено залежності електричної та теплової потужностей 

модуля при різних витратах теплоносія та розраховано відповідні значення ККД, визначено 

рекомендації до підбору оптимальних значень витрати. Проведено порівняння імітаторів на 

базі світильників з галогенною лампою та лампою ДРЛ. Аналіз отриманих результатів 

показав, що примусове охолодження фотоелектричних систем не лише значно підвищує 

їхню електричну ефективність, але і дозволяє отримати значну кількість низькопотенційної 

теплоти, при цьому сумарний ККД установки може досягати 50-60%. Встановлено, що 

спектр лампи ДРЛ дозволяє отримати значну вищу електричну потужність при однаковому 

рівні освітленості з галогенною лампою розжарювання, однак виявлено суттєву 

нерівномірність світлової плями від існуючого імітатора з лампою ДРЛ при освітленні 

достатньо великих сонячних модулів. 
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Моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни зовнішніх умов 

Проведено моделювання теплового стану приміщення під впливом добової зміни 

зовнішніх умов: зовнішньої температури, сонячної радіації а також додаткових 

теплонадходжень. Досліджено найбільш впливові фактори впливу на тепловий стан. 

 

Сьогодні на ринку програмного забезпечення більшість програмних продуктів 

проводять теплові розрахунки в стаціонарному режимі. З метою більш глибокого 

дослідження нестаціонарних теплових процесів і явищ в будівлях, було розроблено та 

налаштовано відповідну математичну модель, яка реалізована за допомогою мови 

програмування С++. Вона описує окремо взяте приміщення. Зовнішні огороджуючи 

конструкції складаються зі стін та вікна. Стіни можуть мати декілька шарів, які описуються  

геометричними та теплофізичними параметрами. Внутрішні стіни та перекриття мають лише 

один будівельний шар.  Для джерела теплоти, опалювальний прилад, задані витрата та 

температура подачи води.  Розглядалось два типа будівель: з термічним опором 0,796 

(м
2
•К)/Вт та 2,8 (м

2
•К)/Вт. 

Програма проводить розрахунки нестаціонарних процесів що протікають в стінах та 

визначає теплові потоки на їх поверхнях,  обраховує температури в приміщенні та зворотної 

води опалювального приладу за результатами складання теплового балансу (рис. 1 ). 

 
 

Рис. 1 – Схема теплових зв’язків моделі 

Теплопровідність в огороджувальних конструкціях стін, стелі, підлоги описується 

відповідним рівнянням : 

    
  

  
   

   

   
             (    )

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

де c ,  ,   - відповідно теплоємність (Дж/кг
о
С), густина (кг/м

3
) та коефіцієнт 

теплопровідності (Вт/м
о
С) j го шару огороджувальної конструкції; x  - просторова 

координата; t  - температура i го вузла;   - час. 

Для вирішення цього диференційного рівняння було використано метод скінчених 

різниць. Область неперервної зміни аргументу замінено дискретною множиною точок 

(сіткою), а диференціальне рівняння апроксимовано на сітці різницевим. Чисельний 

розв’язку диференціального рівняння зводиться до рішення різницевих рівнянь [1]. 
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В загальному тепловому балансі враховується додаткові тепло надходження від 

людей та електричних приладів, сонячна інсоляція, а також втрати на вентилювання 

приміщення. 

Розрахунки проводилися при коливаннях зовнішньої температури на протязі доби, за 

наявності та відсутності додаткових теплонадходжень для приміщень адміністративного 

типу та різній інтенсивності добової сонячної інсоляції, яка діє на зовнішню поверхню стін 

та впливає на тепловий стан приміщення крізь вікно.  

Загалом зміна температури зовнішнього повітря має місце як на протязі доби, так і 

завдяки  зміні середньодобового значення температури на протязі опалювального періоду. 

При розрахунках для окремого періоду часу слід враховувати попередні зміни теплового 

стану і тому придавати особливу увагу початковим умовам. Розрахунки показали що при 

повторенні циклу добової зміні температури зовнішнього повітря та завданні початкових 

умов як миттєвого значення температурного розподілу в стіні, температура в середині 

приміщення досягає середнього значення на протязі 7 діб для неізольованого приміщення та 

14 діб для ізольованого. Це викликано поступовою зміною профілю температури в стіні 

(рис.2 та рис.3).  

У тому випадку, коли початковий розподіл задано за середньодобовим значення 

зовнішньої температури, цей процес скорочується до 2-3 діб. 

 
Рис. 2 – Профіль температури в неізольованій стіні 

 

 
Рис. 3 – Профіль температури в ізольованій стіні 

Отримані обрахунки показали наявність коливання температури внутрішнього повітря 

з певною амплітудою, що в значній мірі викликані зміною тепловтрат через вікно і 
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інфільтрацію. Так якщо амплітуда зовнішніх коливань температури за добу була на рівні від 

10 до 15 °С, то в приміщенні амплітуда коливань температури відповідно від 0,7 до 1,2 °С. 

При цьому за рахунок механізму тепловтрат тільки через стіни, зміна внутрішньої 

температури була на два порядки меншою. 

При аналізі теплового балансу та тепловтрат в приміщеннях границі системи можна 

обмежувати внутрішньою поверхнею стін або розглядати тепловтрати – теплообмін з 

зовнішнім середовищем. В першому випадку за рахунок акумуляції теплоти внутрішніми 

стінами максимум тепловтрат через вікна і вентиляцію не співпадають в часі з максимумом 

сумарних втрат через стіни (рис. 4). Це викликано тим, що під впливом тепловтрат через 

вікна і вентиляцію температура в приміщенні змінюється значно швидше аніж температура 

стін. У нічний період збільшення тепловтрат через вікна і вентиляцію призводить до 

зниження температури в приміщенні нижче температури поверхні внутрішніх стін, тоді 

внутрішні стіни віддають тепло. І навпаки, зменшення тепловтрат через вікна і вентиляцію 

призводить до підвищення температури в приміщенні, що спричиняє акумуляцію теплоти 

внутрішніми стінами (рис.5).  

 
Рис. 4 – Тепловтрати в ізольованому приміщенні 

 

 
Рис. 5 – Добова зміна тепловтрат через огороджуючи конструкції 

При врахуванні сонячної радіації та додаткових теплонадходжень, температурний 

стан приміщення сильно залежить від характеру зміни та інтенсивності даних чинників.  

Для аналізу цих факторів були проведені розрахунки стосовно визначення чутливості 

теплового стану приміщення на зміну інтенсивності додаткового джерела теплоти, для 

врахування характеру зміни подразника було визначено його максимальне відхилення від 

середнього значення, а також визначено складову долю в загальному балансі кожного 

чинника. Результати розрахунків представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Чинники зміни температури в приміщенні. 

 
При проведенні аналізу, окремо розглядався вплив сонячної радіації через світловий 

отвір та через нагрів огороджуючи конструкцій. При цьому вплив зовнішньої температури, 

яка спричиняє зміну інтенсивності тепловтрат в приміщенні, залишався незмінним. 

Отримані результати вказують на те, що додаткові джерела теплоти мають різний 

вплив на ізольоване та неізольоване приміщення. Так чутливість теплового стану  

ізольованого приміщення до зміни теплонадходжень та сонячної радіації збільшується, 

порівняно з неізольованим приміщенням тоді як чутливість зовнішньої температури 

зменшуються. Відповідний перерозподіл відбувається і з долею в загальному балансі.  

Характер дії додаткових теплонадходжень такий, що при ньому не відбувається 

додаткових перетворень енергії, тому у цьому випадку спостерігається найбільша 

чутливість. Сонячна радіація характеризуються значною долею в тепловому балансі та 

значними змінами інтенсивності, що може призвести до значних підвищень температури в 

приміщенні. 

Таким чином, температура в приміщенні залежить від багатьох факторів, але 

головними чинниками зміни температури у адміністративних будівлях є зовнішня 

температура та інтенсивність сонячної радіації. Тому неточності чи неправильне 

обрахування зазначений факторів можуть призвести до не правильного складання теплового 

балансу приміщення і як результат – похибок при проектуванні або експлуатаційному 

регулюванні комфортних умов. Наприклад, при складанні теплового балансу окремого 

приміщення варто враховувати ефект акумулювання теплоти внутрішніми стінами. 

Основною проблемою при обрахуванні сонячної радіації є те, що доступ до даних 

значень потоку сонячної радіації є дуже обмеженим [2]. Одним із можливих джерел може 

слугувати, наприклад, Світовий Центр Радіаційних Даних [3], але дані  більшості таких 

джерел проходять тривалий процес обробки до 2 років, тому вони не забезпечують потреби 

поточного сьогоденного аналізу. 

Доступ до інформації про зовнішню температуру вільний, але при її використанні, 

підчас проведення енергоаудиту треба звертати увагу як на процедури та часові інтервали 

осереднення та обробки температур, так і  вибір методик розрахунку складових тепловтрат, 

які залежать від зовнішньої температури, наприклад за рахунок повітрообміну .  
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Особливості побудови цифрової підстанції, як елемента інтелектуальної 

Фенергосистеми  

Анотація  

У даній статті приведено матеріал, про перспективи використання мікропроцесорного 

обладнання та новітніх комунікаційних технологій на електричних підстанціях, завдяки 

розвитку та впровадженню новітніх стандартів обміну даними – на основі яких будуються 

цифрові підстанції. 

Ключові слова: цифрова підстанція, комунікаційні технології, МЕК 61850, РЗА і ПА, 

інтелектуальний електронний пристрій. 

 

Аннотация 

В данной статье приведен материал, о перспективах использования 

микропроцессорного оборудования и новейших коммуникационных технологий на 

электрических подстанциях, благодаря развитию и внедрению новейших стандартов 

обмена данными - на основе которых строятся цифровые подстанции. 

Ключевые слова: цифровая подстанция, коммуникационные технологии,                        

МЭК 61850, РЗА и ПА, интеллектуальное электронное устройство. 

 

Abstract 

In this article the material, about the prospects of microprocessor equipment and advanced 

communication technologies in electric substations, due to the development and implementation of 

new standards for data exchange - based on which digital stations are built. 

Key words: digital substation, communication technologies, IEC 61850, relay protection, 

automation and automatic, intelligent electronic device.  

 

В електроенергетиці України розгорнуті масштабні програми з реконструкції та технічного 

переоснащення підстанцій (ПС) 110 – 750 кВ, які беруть участь в процесі передачі та 

розподілення електричної енергії. Разом з встановленням надійного первинного обладнання, 

ПС оснащуються сучасними комплексами релейного захистів і автоматики (РЗА) та 

автоматизованими системами керування (АСК) [1,2]. 

Один з самих сучасних та перспективних напрямків розвитку та інтелектуалізації комплексів 

РЗА та АСК ПС – перехід від окремих, часто інформаційно ізольованих (деколи просто 

несумісних) пристроїв та підсистем до інтегрованих однорідних систем, з єдиним 

інформаційним простором. Прогресом в створенні останнього стало створення стандарту 

«МЕК 61850: Мережі та системи зв’язку на підстанціях», котрий має наступні переваги в 

порівнянні з іншими стандартами передачі інформації [4,7]: 

- взаємодія – можливість обміну інформацією між інтелектуальними електронними 

пристроями – ІЕП (Intelligent Electronic Device) різних виробників між собою і системами 

автоматизації різних рівнів керування; 

- вільні архітектури систем. Підтримується вільне розподілення функцій та їх 

комбінація для різних задач, що дозволяє реалізувати різноманітні "філософії" систем; 

- незмінна на протязі часу актуальність. Стандарт не містить обмежень по підтримці 
задач, що виникають в майбутньому, тому впроваджувані на базі стандарту АСК будуть 

відповідати самим сучасним вимогам та підтримуватимуть можливість використання нових 

технологій зв’язку на протязі всього їхнього "життєвого" циклу. 
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Вказані властивості стандарту МЕК 61850 реалізуються за рахунок наступного: 

-   точних моделей всіх об’єктів ПС з точки зору інформаційного обміну;  
-   розділення власне даних (інформації) та методів їх передачі; 
-   стандартизованого методу описання пристроїв та функцій на ПС, який дозволяє всім 

ІЕП уявляти дані у вигляді однакових структур; 

-   спільного обміну даними між інструментами за рахунок єдиної мови конфігурування 
ПС SCL (Substation Configuration Language) для опису її повної інформаційної моделі. Діюча 

редакція стандарту дозволяє використовувати широко відомі протоколи Ethernet та TCP/IP 

для зв’язку всередині ПС, які забезпечують високу швидкість передачі даних (не менше     

100 Мбіт/с) в масштабі реального часу від одного пристрою до іншого на одному 

("горизонтальні" зв’язки) та декількох ("вертикальні" зв’язки) ієрархічних рівнях, а також 

відкритість майбутніх концепцій зв’язку.    

 Все це створює технічні та технологічні передумови для побудови підстанції нового 

покоління – цифрової підстанції (ЦПС), на якій організація всіх потоків інформації при 

вирішенні задач моніторингу, аналізу та керування здійснюється в цифровій формі. Саме 

завдяки розвитку комунікаційних технологій та оснащення традиційного електротехнічного 

устаткування цифровими портами стало можливим інтегрування обладнання на всіх рівнях 

ПС в єдину систему на ЦПС. 

Перехід до передачі сигналів в цифровому вигляді на всіх рівнях керування ПС 

дозволив отримати ряд переваг, а саме [3,5]: 

- суттєво зменшились затрати на кабельно-провідникову продукцію у вторинних 

колах і кількість каналів для їх прокладання, наблизивши джерела цифрових сигналів до 

первинного обладнання (рис. 1); 

Традиційний ТС Традиційний ТН Вимикач
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Рис. 1.  Порівняння між традиційною та цифровою підстанціями 

- покращилась електромагнітна сумісність (ЕМС) сучасного вторинного                   

обладнання – мікропроцесорних приладів і вторинних кіл завдяки використанню волоконно-

оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ); 

- спростити і здешевити конструкцію мікропроцесорних інтелектуальних 

електронних пристроїв за рахунок виключення трактів вводу аналогових сигналів; 

- уніфікувати інтерфейси ІЕП, тобто суттєво спростити взаємозамінність цих 

пристроїв (в тому числі пристрої різних виробників); 

- підвищення точності вимірювань (особливо при струмах 10-15% Iн) та точності 

обліку електричної енергії та визначення місць пошкоджень ЛЕП; 

- зменшення площі земельних ділянок, необхідних для будівництва ПС, за рахунок 

використання оптичних цифрових трансформаторів струму та напруги, сучасного 

мікропроцесорного вторинного обладнання. 

В основу ідеї побудови ЦПС покладена заміна багатокількісних провідних зв’язків 
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для обміну традиційними аналоговими та дискретними сигналами на уніфікований обмін 

цифровими повідомленнями, які забезпечують можливість розподіленої реалізації функцій 

системи автоматизації підстанції і повну функціональну сумісність ІЕП різних виробників.  

При цьому питання інтеграції складних видів електротехнічного обладнання, в першу чергу, 

силових трансформаторів, автотрансформаторів і шунтових реакторів, комплектних 

елегазових розподільчих устаткувань (КРУЕ), вимикачів повинні розглядатися в контексті 

функцій самостійного аналізу даних і самодіагностики.  

Саме підвищення інтелектуальної складової (впровадження Smart-технології) в обладнанні 

ЦПС та впровадження нових стандартів зробило можливим виконання ЦПС 

необслуговуючими та самодіагностуючими (рис. 2), а саме [6]: 

- розвиток засобів та методів безперервної діагностики (контроль деградації 

характеристик, контроль готовності до виконання операцій, контроль метрологічних 

характеристик); 

- розширення кількості функцій, що реалізуються в кожному терміналі; 

- перекладання частини розрахунково-діагностичних задач на інтерфейсні модулі               

(Smart-IED).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Забезпечення надійності ЦПС 

Слід також зауважити необхідність такого компонента ЦПС як програмно-технічний 

комплекс (ПТК) ЦПС, який є програмно-апаратним ядром ЦПС, яке координує основні 

інформаційні потоки в ЦПС та автоматизовані процеси прийняття і реалізації рішень по 

керуванню обладнанням ЦПС. 

Для цієї мети ПТК має забезпечити: 

- ведення актуалізованої моделі технологічних процесів підстанції, як основи для 

побудови алгоритмів контролю, аналізу, достовіризації інформації та керування 

функціонуванням ПС; 

- роботу підсистем аналізу технологічних ситуацій, в т.ч. підтримки процесів 

прийняття рішень по керуванню в складних/аварійних ситуаціях на основі актуальної моделі; 

- організацію та ведення баз даних (БД) стану обладнання ЦПС, відслідковування 

його передаварійного стану і видачу попереджувальних або аварійних сигналів та 

повідомлень; 
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- взаємодію з центрами керування з вищими рівнями ієрархії керування 

електроенергетичної системи; 

-  телекерування обладнанням ЦПС з забезпечення контролю його можливостей, 

допустимості та безпеки (з врахуванням реального стану обладнання ПС), а також успішне 

виконання команд керування.   

В цілому, розглядаючи проблеми інтелектуалізації та інформатизації на електроенергетичних 

об’єктах (ЕЕО) України, у тому числі на ПС, слід зазначити, що її вирішення значною мірою 

направлене на розв’язання задачі забезпечення спостережуваності  шляхом інформатизації 

ЕЕО "знизу-вгору" та створення необхідного інформаційно-програмного середовища (ІПС). 

Так, на ПС 750-220 кВ спостерігається технічне переозброєння морально та фізично 

застарілого устаткування, як наслідок такі ПС стають інтегрованими, більш 

спостережуваними та керованими. Чого не скажеш про ПС напругою 154 кВ і нижче, 

технічне переоснащення яких незначне і забезпечення спостережуваності та керованості 

відбувається повільно. Також до зазначених проблем слід віднести те, що при будівництві 

ПС на новітньому устаткуванні використовуються старі принципи побудови ПС, а це, як 

наслідок, не дає позитивного ефекту від впровадження новітніх технологій.   

Для подальшого вдосконалення ПС потрібні загальні вимоги та умови побудови 

інтелектуальних та інформативних ПС всіх рівнів напруги: 

- впровадження принципово нової нормативно-технічної документації; 

- створення нових проектних рішень; 

- впровадження уніфікованих  РЗА і ПА на Smart-платформі; 

- використання цифрової обробки сигналів; 

- впровадження на ПС комунікаційного обладнання та ВОЛЗ; 

Отже, безперервний висхідний розвиток електроенергетики та комунікаційних 

технологій, підвищення вимог до функцій захисту, вимірювальних трансформаторів та 

основного обладнання буде сприяти подальшому розвитку та вдосконаленню ЦПС, 

підвищенню ефективності та зручності керування, надійності її роботи.  
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПЕРІОДИЧНИХ КОНДУКТИВНИХ ЗАВАД НА 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІТНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМАХ З ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Анотація – розглянуто особливості роботи системи електроживлення з 

перетворювачами електроенергії під дією періодичних імпульсних кондуктивних завад. За 

допомогою математичних методів та програмного забезпечення було проаналізовано вплив 

зміни параметрів завад на роботу системи в цілому 

 

Анотация – рассмотрено особенности работы системы электропитания с 

преобразователями электроэнергии под действием периодических импульсных 

кондуктивных помех. С помощью математических методов и программного обеспечения 

было проанализировано влияние изменения параметров помех на работу системы в целом. 

 

Annotation – Have been considered peculiarities of the power system with power converter 

under the action of periodic impulse conducted emissions. With the help of mathematical methods 

and software have been analyzed the effects of changing parameters of the noises on the system as a 

whole. 

 

Одна з ключових проблем роботи систем роззосередженої генерації з пристроями 

силової електроніки є нормальна робота системи під дією імпульсних періодичних завад.  

При роботі системи електроживлення використовуються різноманітні перетворювачі 

електроенергії, які є джерелом завад в мережі. Через дію завад змінюється графік 

навантажувальної, передаточної характеристик, коливаються діючі значення робочого 

струму та амплітуди. Чим більша потужність використаного перетворювача, тим більші 

завади він вносить в систему, тому слід більш докладно дослідити питання впливу 

періодичних імпульсних завад на роботу системи електроживлення. 

Для моделювання роботи системи під дією таких завад розглянемо випадок дії 

прямокутних періодичних імпульсів зі змінною полярністю. Слід зазначити, що імпульси 

завад може бути довільної форми (трикутні, трапецеїдальні тощо) та періоду, тому візьмемо 

найпростіший для обрахування варіант періодичних прямокутних завад..  

 
Рис 1. Модель системи живлення з генератором імпульсних завад 
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Вирішення проблеми нормальної роботи системи під дією періодичних завад слід 

розглядати на моделі  генератор — ємнісний компенсатор — навантаження, що є спрощеним 

виглядом роботи системи електроживлення з перетворювачами електроенергії.. 

Використовуючи таку модель зручно прослідкувати зміни в роботі компенсатора при подачі 

періодичних імпульсів завад в системі, в нашому випадку – періодичних прямокутних завад 

зі змінною полярністю. 

Проаналізуємо вплив імпульсних завад на роботу компенсатора реактивної 

потужності (Сk). За допомогою генератора синусоїдальної напруги мережі (Ем(t)) та 

генератора періодичних імпульсів завад (Ез(t)) будемо подавати живлення в систему та 

прямокутні завади змінної полярності. Для остаточного аналізу за допомогою методу 

накладання ми об’єднаємо графіки роботи двох генераторів та проаналізуємо зміни відносно 

системи без впливу імпульсів спотворень. Будемо мати ( ( )E t ): 

( ) ( ) ( )з мE t E t E t    

Для того, щоб визначити, як впливають періодичні прямокутні завади на роботу 

системи електроживлення будемо змінювати параметри роботи генератора імпульсів завад (

( )зE t ) та генератора живлення мережі ( ( )мE t ), а саме: фазу імпульсу завад (φ), тривалість 

імпульсу завад (Тімп), період  роботи генератора завад (Тз) відносно періоду роботи 

генератора живлення (Тм) , шпаркість (γ) та амплітуду імпульсу завад (Uз) відносно 

амплітуди синусоїдального генератора (Uм). Для визначення впливу завад на синусоїдальний 

генератор і подальшого порівняння результатів, знайдемо струм на компенсаторі (Iк) без дії 

імпульсів завад. Зміна заданих параметрів впливає на миттєві та діючі значення робочих 

струмів та напруг як у навантаженні, так і в компенсаторі, що спотворює графіки їх 

навантажувальних та керувальних характеристик.  

Розглянемо роботу системи під час вмикання генератора періодичних прямокутних 

імпульсів змінної полярності. Для цього розглянемо роботу системи при трьох сталих 

значеннях періоду роботи генератора завад ( )зE t відносно періоду роботи генератора 

мережевої напруги ( )мE t  : 1) Тз=0,5Тм; 2) Тз=Тм;  3)Тз=2Тм (див. таблиця 1) та трьох сталих 

значеннях амплітуди імпульсів завад Uз відносно амплітуди генератора живлення Uм: 1) Uз = 

Uм, Uз = 0,5Uм, Uз = 1.5Uм. Будемо брати до уваги один період роботи генератора живлення і 

генератора завад. 

Таблиця 1 
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На основі виміряних даних при різних значеннях амплітуди імпульсів спотворення та 

періоду роботи генератора спотворення побудуємо сімейства характеристик, за якими можна 

спостерігати зміну струму на компенсаторі реактивної потужності при зміні описаних вище 

параметрів. Такий аналіз покаже, який параметр має найбільший вплив на роботу системи 

електроживлення під дією прямокутних періодичних завад. Загалом, отримані сімейства 

характеристик вказують на те, що струм на компенсаторі поступово збільшується за 

експоненційним законом при збільшенні амплітуди генератора завад та при збільшенні 

тривалості імпульсів завад. При подальшому збільшенні періоду роботи генератора завад  

його вплив на роботи системи нівелюється. 

За наведеними графіками (рис. 2) можна зробити висновок, що зі збільшенням 

тривалості імпульсу завад Тімп пропорційно збільшується і діюче значення струму на 

компенсаторі.При збільшенні періоду роботи генератора завад Тз спостерігається тенденція 

до зменшення миттєвого значення струму на компенсаторі реактивної потужності. Зі 

збільшенням амплітуди імпульсів завад Uз збільшуються і діючі значення струму на 

компенсаторі незалежно від тривалості імпульсу завад. 

 

                   
                       а) Тз = 0.5Тг                                                     б) Тз=Тг  

 
в) Тз=2Тг 

 

Рис. 2. Iк = f(Тімп), синфазна робота генераторів 

 

Можна зробити висновок, що залежність діючих струмів у компенсаторі має прямо 

пропорційний характер відносно тривалості імпульсів генератора завад Тімп та відносно 

амплітуди імпульсів спотворень Тз (при співпадінні фаз імпульсів завад та фази синусоїди 

живлення). Це можна пояснити збільшенням площі під графіком напруги завдяки 
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накладанню графіка імпульсів завад на графік напруги живлення мережі. 

При зміні полярності імпульсів завад спостерігаються подібні зміни в роботі системи (рис. 

3), як було описано вище. Очевидна відмінність є тільки при однаковому періоді роботи 

генератора живлення ( )мE t та генератора завад ( )зE t . При співпадінні фази імпульсів 

спотворення з синусоїдальною напругою живлення отримаємо найбільшу різницю значень 

струму, що на рис. 4 відображене відрізком з найбільшою різницею між графіками по 

значенню струму. В цілому режим роботи системи має незначні зміни відносно зміни 

полярності імпульсів завад і головні описані закономірності мають місце і у випадку зі 

зміною полярності роботи генератора імпульсів. 

 
а) Тз = 0.5Тг                                             б) Тз=Тг 

 
в) Тз=2Тг 

Рис. 3. Iк = f(Тімп), протифазна робота генераторів 

 

Отримані графіки показують збільшення пікового імпульсного значення струму та значне 

спотворення графіка напруги живлення. Цього ефекту можна позбутися введення в систему 

фільтруючих пристроїв, які будуть фільтрувати високочастотну складову напруги живлення. 

Також увагу слід приділити роботі системи при рівних періодах генератора завад та 

генератора живлення. Значення струму в такому режимі може мати найбільш протилежне 

значення через спів падіння або не спів падіння фаз роботи генераторів. 
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Рис. 4. Залежність діючого значення струму на компенсаторі від періоду роботи генератора 

завад 

Одним з найбільш оптимальних шляхів розв’язання подібних задач у моделях 

генератор – навантаження (здійснення інженерних розрахунків при проектуванні, вибір 

оптимальних параметрів елементів систем з перетворювачами електроенергії, оптимізація 

процедур у системах керування, кількісний та якісний аналіз вихідних характеристик та 

проведення енергоаудиту систем з перетворювачами електроенергії тощо) є розширення 

використання аналізу на основі методу окремих складових.  

Даний метод дозволяє формувати у аналітичній формі співвідношення між періодами 

функції напруги генератора TГ та функції зміни параметрів навантаження TН, наведених у 

табл. 1, а також визначати аналітичний розклад сигналів струму навантаження у гармонічний 

спектр, аналітичні вирази активної потужності Р, реактивної потужності Q, потужності 

Фризе QФ, а також створює можливості для здійснення параметричного аналізу роботи 

системи з перетворювачами електроенергії при зміні початкових параметрів генератора та 

навантаження, зміні закону керування тощо. 

Згідно метода окремих складових, оригінал струму на інтервалі ii(t) знаходиться як 

різниця перехідного струму iPi(t) (результат роботи генератора на інтервалі, який 

розглядається) і вільного струму iVi(t) (результат роботи генераторів на всіх інших 

інтервалах, окрім того, що розглядається): 

   ( ) – ( )i Pi Vii t i t i t   

Розрахунок здійснюється на основі формул визначення струмів на інтервалах для 

різних видів функцій змін параметрів еквівалентного генератора та еквівалентного 

навантаження за наступними етапами: 

1. Визначення початкових часових констант моделі Г–Н. 

2. Побудова графіків UГ(t), RH(t), визначення періодів роботи генератора та 

навантаження, формування матриць моментів комутацій ТU, TR, аналіз синхронності 

переключень генератора та навантаження для визначення спільних моментів комутацій. 

3. Визначення початкових параметрів системи на інтервалах та представлення їх у вигляді 

матриць початкових параметрів напруги UM1 та опору RM1. 
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4. Визначення параметрів струмів навантаження на інтервалах через матриці 

параметрів вільних та перехідних струмів на поточному періоді, проведення розрахунків для 

кожного наступного інтервалу періоду ТТ. 

Вирішення цієї поставленої задачі було здійснено з використанням пакету програм 

MOSM-1.0 на основі методу окремих складових. За основу розробки програмного модуля 

розрахунків електромагнітних процесів у системах з перетворювачами електроенергії з 

циклічно змінюваними параметрами (MOSM-1.0) обрано середовище програмування C++ 

Builder 6.0, яке суміщає в собі можливість роботи з будь-якими функціями на мові С++ та 

візуалізації розробленого коду за допомогою впроваджених засобів побудови інтерфейсу 

програми з мови програмування Delphi. Зазначимо, що у програмному середовищі С++ 

Builder існує можливість використати вже готові графічні компоненти при зміні 

математичної моделі алгоритму і в результаті отримати інтерактивний інтерфейс для 

розрахунку та аналізу виділеного режиму роботи моделей систем з перетворювачами 

електроенергії. При обранні лінійної функції генератора існує можливість розрахунку роботи 

системи під дією імпульсних періодичних завад.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

КОКСОВЫХ ПЕЧЕЙ 

 

На сегодня мировая энергетическая система находится в состоянии 

неопределенности. Текущие глобальные тенденции в поставках и потреблении энергии 

является явно неустойчивыми - неустойчивыми в экологическом, экономическом и 

социальном плане. В то же время без преувеличения можно заявить, что будущее 

устойчивое развитие человечества будет зависеть от того, насколько удачно мировое 

сообщество сможет справиться с двумя ключевыми проблемами: обеспечить надежные 

пути поставки энергии и осуществить достаточно быстрый переход к более эффективным 

и экологически безопасных систем энергообеспечения. 

 

На сьогодні світова енергетична система знаходиться у стані невизначеності. 

Поточні глобальні тенденції в постачанні та споживанні енергії є вочевидь нестійкими – 

нестійкими в екологічному, економічному та соціальному плані. У той же час без 

перебільшення можна заявити, що майбутній сталий розвиток людства буде залежати від 

того, наскільки вдало світова спільнота зможе упоратися з двома ключовими проблемами: 

забезпечити надійні шляхи постачання енергії та здійснити достатньо швидкий перехід до 

більш ефективних та екологічно безпечних систем енергозабезпечення. 

 
Nowadays the global energy system is in a state of uncertainty. Current global trends in supply and 

consumption of energy is clearly unsustainable - unsustainable environmentally, economically and socially ways. There 

is no exaggeration to say that the future sustainable development of mankind will depend on how well the world 

community can deal with two main problems: to ensure reliable supplies of energy and ways to implement fairly rapid 

transition to more efficient and environmentally safe energy systems. 

 

В последние годы объемы выбросов, сбросов и образования отходов существенно 

уменьшились, что в большей степени объясняется спадом производства и в меньшей степени 

осуществлением природоохранных мер. Из-за разнообразия технологических процессов 

коксохимическое производство является одним из самых трудных для снижения негативного 

воздействия на окружающую среду. Основными источниками вредных выбросов в 

атмосферу в коксохимическом производстве является получение кокса, переработка 

отходящих газов и т.д. 

Решение экологических проблем осложнено эксплуатацией значительного числа 

морально и физически устаревшего оборудования, из которого 60% эксплуатируется более 

10 лет, до 20% свыше 20 лет, 10% - 30 лет. 

В настоящее время ситуация в области техногенной безопасности на Украине такова, 

что особую тревогу вызывает высокий уровень аварийности существующих технических 

объектов и недостаточные возможности в решении проблемы в решении проблемы 

инженерной экологии. В направлении разработки новых экологически чистых и безопасных 

технологий переработки отходов как материальных, так и тепловых, достижения и научно-

техническая активность явно недостаточны. 

Поэтому требуется разработка научного подхода к вопросам, экологичности и 

техногенной безопасности. Заметим, что известные подходы к проблеме техногенной 

безопасности разрознены, порой отсутствуют научно обоснованные методики оценки и 
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количественные критерии уровня опасности, слабо используются возможности в области 

компьютерных технологий, современных методов исследования и математическое 

моделирование. 

При обосновании выбора методов и средств к разработке систем обеспечения 

техногенной безопасности промышленных производств одним из важных этапов является 

разработка количественной оценки техногенной безопасности. Необходима разработка 

комплексных критериев с использованием системного подхода к их формированию. Эти 

комплексные критерии должны отвечать ряду требований и, в первую очередь, отображать 

физическую сущность технологических процессов, происходящих в объекте, как при 

нормальном, так и при аварийном функционировании. Используя лишь один критерий 

невозможно учесть все вышеперечисленные требования. Таких критериев может быть 

несколько, каждый из которых позволял бы учесть наиболее характерную особенность.  

На многих промышленных предприятиях Украины, и в частности, коксохимического 

профиля сложился низкий уровень техногенной безопасности. Это проявляется в частых 

выбросах вредных веществ в окружающую среду, увеличение количества промышленных 

отходов, снижение уровня надёжности объектов, ухудшение здоровья населения, 

проживающего вблизи производств и т.д. Причинами такой ситуации являются старение 

основных фондов, отсутствие или медленные темпы их восстановления, низкое качество 

проектной документации, отсутствие должного контроля состояния объектов, средств 

автоматизации и защиты. Очень важной причиной является также отсутствие единых 

научных методов оценки и анализа техногенной безопасности объектов на стадии 

проектирования, что приводит к созданию техногенно опасных объектов. 

Поэтому большую роль в оптимизации работы коксовой печи начинает играть 

моделирование тепловых процессов нагрева и охлаждения кокса. Получение оптимальных 

характеристик работы коксовой батареи позволит снизить затраты на произведение кокса, а 

также повысить производительность агрегата в целом. Огромное значение  имеет 

оптимальный температурный режим охлаждения газа в первичных холодильниках для 

последующих процессов, улавливания аммиака, бензольных углеводородов и других 

химических продуктов коксования. 

В зависимости от типа применяемых холодильников — трубчатых с теплопередачей 

через стенку или непосредственного действия — различают две отличные друг от друга 

схемы первичного охлаждения газа. Обе эти схемы нашли широкое применение в практике 

отечественной коксохимической промышленности. 

В последние годы в качестве типовой принимается схема первичного охлаждения 

коксового газа в трубчатых холодильниках, как более экономичная. 

Трубчатые холодильники нашли в последние десять-пятнадцать лет наибольшее 

применение на вновь построенных и реконструированных коксохимических заводах. Для 

первичного охлаждения газа устанавливались шестиходовые вертикальные трубчатые 

холодильники системы Гипрококса поверхностью охлаждения 2100 м
2
. Производительность 

этого холодильника по газу равна 10—11 тыс. м
3
/ч газа, приведенного к нормальным 

условиям. 

В настоящее время теплота выгружаемого кокса и отходящего газа практически не 

используется, из-за сложности преобразования ее в полезную энергию, и как следствие в 

атмосферу выбрасывается значительное количество энергии. Поэтому важным критерием 

повышения энергоэффективности коксовой печи является использование теплоты 

отходящих газов, получаемых в результате коксования угля и теплоты коксового пирога, а 

также оптимизация этих процессов. 
УДК 66.01.001.8 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ РАСЧЕТОВ  

И КОМПОНОВКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ  

ТЕПЛООБМЕННЫХ СИСТЕМ 

 

Розглянуто основні принципи оцінки надійності пластинчастих теплообмінних 

апаратів, що дозволяє  виконувати аналіз методик розрахунку теплообмінних апаратів та 

намітити шляхи підвищення надійності їх розрахунків. 

 

Рассмотрены основные принципы оценки надежности пластинчатых 

теплообменных аппаратов, что позволяет выполнять анализ методик расчета 

теплообменных аппаратов и наметить пути повышения надежности их расчетов. 

 

The basic principles of estimation of reliability of plate heat exchangers are considered, that 

allows to execute the analysis of methods of calculation of heat exchangers and set the ways of 

increase of reliability of their calculations. 

 

При проектировании химико-технологических линий, в состав которых входят 

системы из теплообменных аппаратов, необходимы как общая оценка научно-технического 

уровня разработок [1], так и описание процессов в каждом из них – с целью обеспечения 

надежности прогнозирования качества получаемого конечного продукта. 

Отбор моделей, описывающих процессы тепловой обработки сред возможно 

проводить методом информационной энтропии H(x), где реальные законы распределения 

параметров могут быть представлены равномерными значениями [2 – 4]. 

Вначале из выбранной совокупности различных моделей, описывающих один и тот 

же процесс, выбираются только обладающие наименьшим H(x). Затем выделяется параметр – 

коэффициент теплоотдачи α, – вводимый в методики из обобщенных критериальных 

уравнений, обладающих «смещенностью» и высоким значением H(x). В смоделированных 

условиях тепломассообмена уточняется значение α. 

При сопоставлении уровня описания различных процессов используется условие 

«необходимого разнообразия» Эшби, оцениваемое «мерой относительной организации» 

пары (двух установленных последовательно аппаратов). Оба этапа реализуются в 

предположении о независимости случайных величин (параметров). 

После выбора осуществляется расчет ожидаемого качества продукта методом Монте-

Карло  – в виде закона распределения [4]. Для построения системы, конструирования 

сличаемых величин используется блок генератора случайных чисел. Вероятностные 

характеристики всех параметров (с учетом реального вспомогательного оборудования)  

вводятся в виде распределений. 

Анализ выходного распределения позволяет с достаточной для инженерной практики 

надежностью рассчитать параметры аппаратов и режимы их функционирования.  

Таким образом, методика позволяет: 

- производить оценку методик расчета теплообменных аппаратов используя 

информационную энтропию H(x); 

- выявить по H(x) «слабые» параметры и наметить пути повышения надежности 

методики расчета; 
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- позволяют алгоритмизировать решение поставленной задачи. 

Подобные алгоритмы оценки теплообменной аппаратуры реализованы в 

многочисленных программных продуктах [5], главной целью которых является: быстрая 

оценка входных данных и подбор оптимальных вариантов создания теплообменной 

аппаратуры с экономической точки зрения.  

Основными входными данными здесь являются: температуры «охлаждаемой» и 

«нагреваемой» сред; их расходы; общая «тепловая нагрузка» и допустимые потери давления. 

Так же необходимо для корректного расчета знать теплофизические свойства используемых 

сред, максимальное давление и максимальную температуру в системе для грамотного 

подбора прокладок и пластин, а так же обеспечения эксплутационных гарантий. 

Изменение лишь одного параметра может значительно повлиять на ценообразование 

теплообменной аппаратуры. Например, пластины с меньшим Ду будут при изготовлении 

дешевле, а общая форма пластины и высота ее гофры, соответственно, сильно повлияет на 

надежность и общий запас площади поверхности теплообмена. Соответственно, для 

«грязных сред» нужно использовать пластины с высокой гофрой. В аппаратах, где есть 

небольшие потери давления, можно использовать теплообменники в несколько ходов, что в 

свою очередь резко уменьшает количество используемых пластин в аппарате, но требует 

большего объема под монтаж теплообменной аппаратуры (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 –Теплообменный аппарат 

фирмы «Анкор-теплоэнерго» 

 

Для каждого отдельного случая теплообменник подбирается и оценивается 

индивидуально. Ценообразующими факторами для аппарата является общая площадь 

аппарата, а соответственно, цена пластины, цена прокладки, которая (в среднем) составляет 

35 – 55 % от цены пластины, толщины и габаритные размеры опорных плит, а также 

сложность исполнения теплообменника.  
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Рисунок 2 – Модуль теплообменный на базе  

сварных пластин «Анкор-теплоэнерго» 

Харьковская фирма “Анкор-теплоэнерго” разработала серию пластин для сварных и 

полусварных аппаратов (Н0,1; Н0,25; Н0,5). Преимуществом сварных и полусварных 

аппаратов является то, что их можно применять для более агрессивных сред, а так же для 

более высоких давлений (рис. 2). Преимуществом этих аппаратов является также разборный 

корпус, что допускает их механическую очистку по одной из сред. Такие аппараты широко 

применяются в промышленности, в частности, для нефтехимии и нефтепереработки.  

Следует отметить, что на рынке представлено достаточно широкое количество 

пластин зарубежных фирм-производителей: Tranter, Gea, Alfa Laval и др. (рис. 3, 4).  

 

 
 

Рисунок 3 – Разборный теплообменник на базе пластин Tranter GX 118 
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Рисунок 4 – Теплообменники на базе пластин фирм Tranter и Gea 

Таким  образом, в сегодняшних рыночных условиях для эффективной компоновки 

теплообменной аппаратуры необходимо иметь широкий выбор пластин и прокладок, что 

выполнить достаточно сложно, так как это требует больших капитальных затрат на 

оборудование для производства пластин. Получается, что в ряде случаев, выгоднее закупать 

уже готовые пластины у специализированных фирм производителей, а собирать аппараты 

непосредственно перед продажей по оптимальным схемам. Именно такая мобильная форма 

сотрудничества является наиболее выгодной в нынешних условиях, а правильная и быстрая 

оценка необходимой аппаратуры, а, следовательно, и своевременное оформление 

коммерческих предложений, является залогом успешной коммерческой деятельности фирм-

производителей теплообменной аппаратуры. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ У ТРУБОПРОВОДАХ 

МІКРОРАЙОННОЇ ОПАЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ В УМОВАХ ЗМІНИ 

ОПАЛЮВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 

Запропоновано формули для обчислення зміни температури теплоносія по довжині 

подавального та зворотного трубопроводів теплових мереж. Показано можливість 

застосування формул в інженерних розрахунках. 

Предложены формулы для расчета изменения температуры теплоносителя по длине 

подающего и обратного трубопроводов тепловых сетей. Показана возможность 

применения формул в инженерных расчетах. 

The formulas for calculating the change in coolant temperature along the flow and return 

heating networks. The possibility of using formulas in engineering calculations. 

Характерною особливістю систем теплопостачання великих міст є високий ступінь 

централізації з наявністю значної кількості різноманітних джерел теплоти і складної мережі 

магістральних і розподільних теплопроводів. Розподільні теплові мережі від центральних 

теплових пунктів (ЦТП) для умов мікрорайонної забудови, яка переважає у великих містах, 

чотиритрубна, що пов’язано з прийнятою закритою схемою приготування гарячої води для 

господарсько-побутових потреб [1]. Мікрорайонні теплові мережі характеризуються 

розгалуженістю і великою довжиною, яка суттєво переважає довжину магістральних. 

Наприклад, довжина магістральних теплових мереж у м. Харкові становить 403 км (у 

двотрубному обчисленні), а розподільних – 1120 км [2]. 

Охолодження теплоносія по довжині подавального трубопроводу опалювальної 

мережі можна визначити, використовуючи запропоноване для умов сталого розрахункового 

навантаження будівель рівняння [3] 
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            ∆ н          
 

у якому tокр – температура оточуючого середовища для відповідного способу 

прокладки мереж; Gm і τ1 – витрати теплоносія і його температура на вході до гілки мережі 

(тобто, при Х=0); Gn – сумарні витрати теплоносія через відгалуження на гілці; L – довжина 

гілки; К – коефіцієнт, що враховує витрати теплоти конструктивними елементами мереж; q1 

– питомі лінійні втрати теплоти подавальними трубопроводами при різниці температури 

теплоносія і оточуючого середовища ∆tн; с – питома теплоємкість води. 

Зміну температури теплоносія у зворотному трубопроводі можна визначити згідно з 
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де X1 = L – X – відстань від найвіддаленішого на гілці будинку до розрахункової 

точки; q2 – питомі лінійні втрати теплоти зворотними трубопроводами; τ02 – температура 

теплоносія на вході до зворотного трубопроводу мережі з системи опалення 
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найвіддаленішого будинку; ∆τ2 = τ2(X1 = L1) – τ2(0) – різниця температур теплоносія на вході 

з відгалужень до зворотного трубопроводу на довжині L1. 

Вплив окремих факторів на точність обчислень за наведеними формулами 

проаналізовано у [3,4] 

Метою роботи є  отримання формул для визначення зміни температури теплоносія по 

довжині трубопроводів розгалужених теплових мереж з урахуванням можливого зменшення 

розрахункового опалювального навантаження будівель, наприклад, зниження витрат теплоти 

за рахунок нанесення на поверхню огороджуючи функціонуючих будівель шару додаткової 

теплоізоляції. Зменшення подачі теплоти на опалення приміщень здійснюється зниженням 

температури теплоносія на вході до опалювальних приладів, що можна реалізувати 

збільшенням коефіцієнта змішування елеваторних вузлів на вводах, якими обладнано 

більшість опалювальних комплексів будівель. 

Ефект додаткового утеплення будівель можна врахувати відношенням розрахункових 

витрат теплоти після впровадження енергозберігаючих заходів і до них 
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                                                                                                                 (3) 

 

Для режиму подавальних трубопроводів мікрорайонної опалювальної мережі, 

вказаний спосіб зміни подачі теплоти у приміщення, означатиме зменшення витрат води для 

потреб опалення β = Wорн/Wор  (Wорн,Wор – еквівалент розрахункових витрат теплоносія після 

і до утеплення), величину якого згідно з [5] можна обчислити за формулою 

 

β  
 

  
∆   
 
(      )

∆  
 
       

                                                                                                   (4) 

 

де ∆ пр
р

 – різниця середньої температури теплоносія в опалювальному приладі й 

повітря у приміщенні для розрахункового режиму до утеплення; ∆τс
р
 – розрахункова різниця 

температур у подавальному і зворотному трубопроводах теплових мереж; Ѳ
р
 – перепад 

температур у системі опалення при розрахунковій для опалення температурі зовнішнього 

повітря для даної місцевості. 

При умові однакового зниження опалювального навантаження всіх будинків 

мікрорайону рівняння (1) з урахуванням (4) трансформується до вигляду  
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Для  зворотного трубопроводу опалювальної мережі утеплення будинків обумовлює 

зміну витрат теплоносія і зниження його температури на вході до трубопроводу гілки з 

опалювальних комплексів, яку можна визначити з рівняння теплового балансу системи 

опалення. Після перетворення рівняння має вигляд 
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  – відносне опалювальне навантаження; tв – розрахункова температура 
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повітря у приміщенні; tн – температура зовнішнього повітря; tр.о. – розрахункова температура 

зовнішнього повітря для опалення у даній місцевості. 

Зміна витрат теплоносія у зворотному трубопроводі при умові однакового зменшення 

опалювального навантаження будинків обумовлює зміну у рівнянні (2) комплексу Д, який 

для цього випадку матиме вигляд 

 

   
 

β
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                                                                                                         (7) 

 

Результати обчислень за формулою (5) та за формулою (2) з урахуванням (6) і (7) 

співставлені з розрахунками теплового стану трубопроводів опалювальної мережі ряду 

мікрорайонів м. Харкова, у яких для кожної з ділянок мережі за методикою [6] обчислено 

теплові втрати трубопроводів (Qд) і зміну температури теплоносія 

 

       
  

    
                                                                                                             (8) 

де τ
,,
, τ

,
 – температура теплоносія в кінці та на початку розрахункової ділянки; Gд – 

витрати теплоносія на ділянці. 

Обчислення проведені для кліматичних умов м. Харкова при нормативних лінійних 

втратах теплоти трубопроводами, температурі ґрунту на глибині прокладання теплопроводів 

5°С, температурі теплоносія на виході з ЦТП до подавального трубопроводу мікрорайонної 

мережі 85°С, температурі зовнішнього повітря -2,1°С (середня температура повітря за 

опалювальний період). Коефіцієнт для врахування втрат теплоти конструктивними 

елементами теплопроводів прийнято рівним К=1,15 [6]. 

Температуру теплоносія у кінці ділянки гілки зворотного трубопроводу обчислено з 

урахуванням тепловмісту потоку на ділянці при змішуванні з потоком теплоносія з 

відгалужень. 
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де    
   τ     – температура теплоносія у кінці ділянки до змішування потоків й на 

виході з відгалуження, відповідно; Gд – витрати теплоносія на ділянці; Gв – витрати 

теплоносія через відгалуження. 

Як приклад на рис. наведено зміну температур по довжині теплопроводів гілки 

мережі, приєднаної до ТРС 4/32, при зменшенні опалювального навантаження будинків на 30 

%. Результати обчислень свідчать, що максимальна розбіжність температур теплоносія у 

подавальному трубопроводі головної гілки дорівнює 2,01°С, що становить приблизно 2,5 %. 

Лінія температур у зворотному трубопроводі характеризується стрибкоподібною 

зміною температур у точках приєднання відгалужень до головної гілки і тенденцією до 

зростання температури у напрямку від найвіддаленішого будинку на гілці до ЦТП. 

Максимальна розбіжність значень температур у зворотному трубопроводі зафіксована на 

виході з ЦТП і становить декілька градусів. Похибка обчислень за формулами (2), (6), (7) 

дорівнює приблизно 1,3°С і не перевищує 4,5 %. На тому ж графіку нанесені лінії зміни 

температури у зворотному трубопроводі для вихідного варіанта (до утеплення). Порівняння 

результатів показує, що тепловий стан зворотних трубопроводів після утеплення будівель 

характеризується більш низьким рівнем температур теплоносія, внаслідок чого слід 

очікувати зменшення теплової продуктивності першого ступеня підігрівників гарячого 
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водопостачання при двоступінчатих схемах приєднання.  

 
Рис. – Зміна температури теплоносія по довжині гілки опалювальної мережі. 

1,2 – подавальний трубопровід; 3 – температура на виході з опалювальних комплексів 

будівель; 4…7 – зворотній  трубопровід; 4,5 – вихідний варіант (µ=1); 1,2,3,6,7 – µ=0,7; 

– – – – – –  розрахунок за формулою (5) і формулами (2), (6), (7); 

________   розрахунок охолодження на ділянках мережі з використанням (8), (9). 

Висновки. Запропоновані формули дозволять обчислювати зміну температури по 

довжині гілок розгалужених теплових мереж при однаковому зниженні розрахункового 

опалювального навантаження будівель з достатньою для інженерної практики точністю. 

Встановлено, що зменшення навантаження системи опалення будівель обумовлює зниження 

температури теплоносія у теплових мережах і при двоступінчатих  схемах приєднання 

водопідігрівних установок гарячого водопостачання веде до зменшення теплової 

продуктивності теплообмінних апаратів першого ступеня. 

1. Шубин Е.П. Основные вопросы проектирования систем теплоснабжения городов. М.: 

Энергия, 1979. – 360с. 

2. Концепция оценки технического состояния городских инженерных систем и 

электрического транспорта г. Харькова/ Л.Н. Шутенко, М.Е. Золотов, Н.А. Шульга, В.А. 

Ткачев, В.Ф. Дамка // Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – К.: Техника, 2007. – 

Вып. 37 – с. 131-134. 

3. Алексахин А.А. Определение охлаждения теплоносителя в трубопроводах тепловых 

сетей // Коммунальное хозяйство городов: науч-техн. сб. – К.: Техника, 2006. – Вып. 74 – с. 

349-355. 

4. Алексахин А.А., Углов В.И. Оценка точности расчетного определения температуры 

теплоносителя в обратном трубопроводе тепловых сетей // Коммунальное хозяйство городов: 

науч-техн. сб. – К.: Техника, 2007. – Вып. 79 – с. 251-254. 

5. Козин В.Е., Левина Т.А., Марков А.П. Теплоснабжение. – М.: Высшая школа, 1980. – 

408 с. 

6. Тепловая изоляция / Под. ред. Г.Ф. Кузнецова. – М.: Стройиздат, 1995. – 421 с. 



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ЕКОБЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

410 

УДК 621.311.1 

Проф. Кравцов В.В., доц., к.т.н. Гридин С.В., ст. преп. Колесниченко Н.В., асп. Сафьянц А.С. 

Донецкий Национальный Технический Университет, Донецк, Украина 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ МИНИ-ТЭЦ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ИЛИ КИСЛОРОДНОЙ СТАНЦИИ 

 

В данной работе исследована возможность регулирования нагрузок источника 

теплоэлектроснабжения с помощью теплонасосной установки (ТНУ), а также кислородной 

станции с использованием кислорода при сжигании топлива для повышения 

энергоэффективности когенерационной установки.  

 

У даній роботі досліджена можливість регулювання навантажень джерела 

теплоелектропостачання за допомогою теплонасосної установки (ТНУ), а також кисневої 

станції з використанням кисню при спалюванні палива для підвищення енергоефективності 

когенераційної установки.  

 

In this paper the possibility of cogeneration plant working regulation because of 

implementation heat pump installations (HPI), as well as oxygen plant, using oxygen from fuel 

combustion for energy efficiency of cogeneration plant is studied.  

 

В условиях постоянного удорожания природных энергоносителей, а также 

сокращения их мировых запасов возрастает роль высокоэффективных способов 

преобразования и выработки энергии. Одним из таких способов является когенерация – 

совместная выработка из одного и того же первичного источника энергии тепловой и 

электрической (или механической) энергии в месте ее потребления. Эта технология 

реализуется на базе когенерационных установок (КГУ), в состав которых, как правило, 

входят: первичный двигатель (дизель, газопоршневой двигатель, газовая турбина); 

электрогенератор; система утилизации тепла; система контроля и управления.  

Утилизация попутного тепла при прямой выработке электроэнергии позволяет 

повысить КПД использования топлива до 90%, что значительно выше, чем при раздельной 

выработке тепла или электроэнергии.  

В настоящее время все более популярной становится реконструкция существующих 

котельных (с паровыми или водогрейными котлами) в мини-ТЭЦ с использованием 

различных вариантов когенерации. Такая реконструкция имеет ряд преимуществ: 

использование мощностей уже существующей теплосети; покрытие собственных нужд 

котельной в электроэнергии при полном или частичном отказе от покупной электроэнергии; 

повышение КПД использования топлива; снижение эксплуатационных затрат и удельной 

себестоимости единицы тепла; снижение вредных выбросов и т.д.  

КГУ имеют следующие особенности и недостатки. Их использование наиболее 

целесообразно либо при отсутствии централизованного энергоснабжения, либо на объектах с 

постоянным потреблением электроэнергии и тепла в течение года. В остальных случаях 

необходимо тщательно анализировать характеристику энергопотребления, подбирать тип 

оборудования и производить расчет срока окупаемости вложенных средств. Если же 

вырабатываемая электрическая мощность не покрывает собственные нужды источника, то 

использование КГУ теряет смысл.  

Существенным их недостатком является снижение общего КПД при работе установки 

с нагрузкой меньше номинальной (во время суточных/сезонных спадов потребления. 

http://teacode.com/online/udc/62/621.311.1.html
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Поэтому целесообразно использовать различные методы накопления производимой в КГУ 

энергии для выравнивания графика нагрузок и повышения маневренности установки.  

Такими методами могут быть использование ТНУ для регулирования соотношения 

производимой электроэнергии/тепла, а также кислородной станции для накопления 

невостребованной электроэнергии химическим путем в виде чистого кислорода.  

В качестве наглядного примера использования ТНУ для горячей воды совместно с 

КГУ может рассматриваться проект реконструкции существующей котельной в г. Донецке. 

При этом, согласно выполненной в работе [3] оценки термодинамической эффективности, а 

также энергетической и экономической целесообразности внедрения тепловых насосов в 

системы отопления и горячего водоснабжения, необходимо учитывать, что срок окупаемости 

теплового насоса будет снижаться с ростом коэффициента преобразования энергии в ТНУ , 

увеличением числа часов использования установленной мощности и снижением 

соотношения «цена электроэнергии / цена топлива».  

Замещаемая котельная является отопительной, оборудована тремя водогрейными 

газовыми котлами типа КВГ-6,5. Потребитель – жилой массив, включающий 12 жилых 

домов с общей численностью жильцов 4401 человек. Средняя нагрузка горячего 

водоснабжения составляет 1,44 МВт (1,24 Гкал/ч), максимальная отопительная нагрузка 

равна 4,8 МВт (4,127 Гкал/ч). Загрузка котла в летний период составляла всего 18,5%. В 

результате такой работы имели место перерасходы природного газа и электроэнергии на 

выработку и транспортировку греющего теплоносителя.  

При внедрении проекта в качестве источника низкопотенциального тепла для ТНУ 

предполагается использовать неочищенные канализационные стоки. Станция перекачки 

канализационных стоков находится на расстоянии 70 метров от действующей котельной.  

Схему, в которой электроэнергия КГУ потребляется в ТНУ, а теплота, утилизируемая 

в КГУ, идет на нагрев теплоносителя после ТНУ, обозначим как комплекс КГУ-ТНУ.  

Рассмотрим регулирование нагрузок ТНУ в схеме источника теплоэлектроснабжения 

при удовлетворении нагрузок горячего водоснабжения (ГВС) и отопления системой КГУ-

ТНУ.  

Коммунальные предприятия, такие как котельная, получают довольно дорогую 

электроэнергию, поэтому собственное производство этого энергоресурса на КГУ будет 

перспективным. Однако следует учитывать то обстоятельство, что необходимо избегать 

выдачу электроэнергии в энергосистему в ночное время. Кроме того, КГУ относятся к 

маневренным мощностям, поэтому с целью их оптимального использования желательно 

учитывать произведенную ими электроэнергию по трех-зонному тарифу, а вернее - в 

соответствии с тарифным коэффициентом.  

Принимая во внимание дороговизну ТНУ, необходимо стремиться к тому, чтобы это 

оборудование работало в базовом режиме, тогда коэффициент использования установленной 

мощности будет наибольшим. В связи с этим соответственно выделим в нагрузке ГВС 

базовую часть, которую будет покрывать комплекс КГУ-ТНУ, и «надстройку», т. е. 

переменную нагрузку, которую будет удовлетворять КГУ.  

В качестве расчетного графика суточного расхода горячей воды для жилого массива 

примем график, приведенный в [1] (рисунок 2). При этом базовая часть равна минимуму 

нагрузки ГВС. 
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Рисунок 2 – Суточный график расхода горячей воды жилого района 

В данной схеме базовая нагрузка покрывается комплексом КГУ-ТНУ, а нагрузка 

надстройки исключительно КГУ. 

Принципиальная схема КГУ-ТНУ работает следующим образом: вода после 

потребителя разделяется на два потока, один из которых подогревается сначала в ТНУ, а 

затем догревается в КГУ. Этот элемент схемы, собственно, и является комплексом КГУ-

ТНУ, предназначенным покрывать базовую нагрузку ГВС. Второй же поток сразу 

направляется в теплообменник, где догревается водой от трех газопоршневых установок 

(ГПУ). После этого потоки воссоединяются и направляются к потребителю, после которого 

вода опять подается на нагрев. Необходимо заметить, что контур второго потока призван 

покрывать нагрузку надстройки ГВС, поэтому регулирование нагрузок будет осуществляться 

именно регулированием работы данного контура.  

 для покрытия базовой нагрузки ГВС учитываются затраты в комплексе КГУ-

ТНУ:  

Збаз  
     Цтоп

 н
р
 ( эл

КГУ (  
рсн
   

)  ТНУ
ТЭЦ

  т
КГУ (  

 сн
   

)  тс)
     (5) 

 

.Гкал/грн1,230ГДж/грн95,54Збаз   
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Знак «минус» для затрат топлива в часы пиковых нагрузок Зпик означает, что прибыль, 

получаемая от экономии затрат на электроэнергию, превышает затраты на топливо.  

 для покрытия нагрузки ГВС котельной:  
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Общие затраты топлива на производство 1 ГДж тепла определим следующим 

образом:  

 для схемы КГУ-ТНУ: 

,)(надстрКГУнадстрТНУКГУбаз

общ

ТНУКГУ QЗQЗЗ    

;6,25725,02,5715,01,230 грнЗобщ

ТНУКГУ   

 для котельной: 

.7,326749,001,436 грнQЗЗ ГВСкот

общ

кот   

Тогда экономия средств на производство 1 ГДж тепла при внедрении данной схемы 

будет рассчитываться так:  
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В данном проекте не предполагается выдача электроэнергии в энергосистему в часы 

ночного минимума. Однако, если все же выдача производится, то только вынужденно, что 

объясняет отрицательные значения экономии средств с 23
00

 до 1
00

.  

Также необходимо учесть потребление природного газа до внедрения данной схемы и 

после него: 
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Особенностью использования КГУ в нашей стране является невозможность выдачи 

электроэнергии в сеть, связанная с особенностями законодательства и тарифной системы. 

Поэтому для полноценного внедрения КГУ необходимо также запланировать постройку 

потребителя электрической энергии, который будет использовать избыточную 

электроэнергию в часы спада потребления и производить товар, который затем будет 

реализовываться. Одним из таких производителей может быть кислородная станция, 

использующая электроэнергию при получении кислорода методом электролиза.  

Таким образом, кислородная станция будет использовать избыток производимой 

электроэнергии в периоды суточных/сезонных спадов потребления для производства 

сжиженного кислорода. Кислород же, в свою очередь, может использоваться как для 

продажи внешним потребителям (металлургическая, стекольная промышленность, 

больницы), так и для повышения КПД и мощности КГУ путем вдувания кислорода в 

газовоздушную смесь. Такое кислородное сжигание имеет ряд преимуществ:  

 повышенное содержание кислорода приводит к увеличению температуры сгорания и 

количества тепла, передаваемого технологическому процессу, что способствует 

уменьшению доли несгоревшего (не полностью сгоревшего) топлива и повышению 

КПД с одновременным сокращением выбросов NOx;  

 поскольку атмосферный воздух на 80% состоит из азота, переход к кислородному 

сжиганию приводит к соответствующему сокращению массового расхода подаваемых 

и отходящих газов;  

 тот же фактор способствует сокращению образования и выбросов воздушных NOx, 

поскольку количество азота в камере существенно снижается;  
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 сокращение массового расхода дымовых газов может привести к снижению 

требуемой мощности систем удаления отходящих газов; 

 при производстве кислорода образующийся азот может быть использован в 

производственном процессе, например, для перемешивания жидкостей или создания 

нейтральной атмосферы там, где окислительная атмосфера может привести к 

нежелательным реакциям (пирофорные реакции в цветной металлургии);  

 в перспективе пониженный объем отходящих газов (и повышенная концентрация 

CO2) может создать более благоприятные условия для улавливания и хранения CO2, а 

также, возможно, снижения соответствующих энергозатрат;  

 повышение концентрации O2 влечет за собой повышение температуры в камере 

сжигания и выхлопных газов, при этом повышается температурный напор на 

теплообменниках горячей воды, как следствие, КПД контура горячей воды.  

Предварительные расчеты показывают, что повышение концентрации кислорода в 

подаваемом в КГУ воздухе на 2-3% хотя и приводит к незначительному (около 0,2%) 

понижению КПД установки, однако повышает мощность на 4%. При этом температура в 

камере сгорания повышается на 100 
0
С, что потребует повышенного расхода воды в контуре 

охлаждения. 

Возможность повысить мощность установки может быть использовано в часы пик и 

приведет к уменьшению требуемой номинальной мощности КГУ, и, как следствие, 

капитальных затрат на ее приобретение.  

Однако, экономическая эффективность такой схемы остается под вопросом и требует 

дальнейших исследований.  

Выводы: 

1. Для регулирования нагрузок ТНУ в схеме источника теплоэлектроснабжения при 

удовлетворении нагрузок ГВС и отопления целесообразно использовать схему КГУ-

ТНУ, в которой электроэнергия КГУ потребляется в ТНУ, а теплота, утилизируемая в 

КГУ, идет на нагрев теплоносителя после ТНУ.  

2. Данная схема КГУ-ТНУ позволяет решить не только проблему теплоснабжения 

достаточно крупного жилого массива, но и получать дополнительные экономические 

выгоды не только от продажи вырабатываемой КГУ электроэнергии в сеть, а и от ее 

использования для накопления синтетического экологически чистого водородного 

топлива Н2 и кислорода О2 с применением инновационных технологий использования 

электрического поля для их производства.  

3. Полученные экологически чистые энергоносители Н2 и О2 могут быть применены как 

для замены природного газа, так и для увеличения КПД системы КГУ-ТНУ.  

4. Комплекс КГУ-ТНУ обладает необходимой энергетической гибкостью в зависимости 

от цели ее перестройки, с учетом местных условий, типа используемого газа, а также 

способа и типа аккумуляции энергии.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ПРИ ОПАЛЮВАННІ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 

Анотація – Проведено моніторинг споживання електроенергії тепловим насосом, 

зміну теплового режиму приміщення та навколишнього середовища та встановлено 

залежність між цими показниками. Розраховано теплове навантаження об’єкту 

дослідження. Наведено експериментальні, заводські дані по роботі теплового насосу. 

Розраховано реальні дані роботи теплового насосу та проведено їх аналіз.  Наведено 

висновки по роботі теплового насосу. 

Аннотация – Проведен мониторинг потребления электроэнергии тепловым насосом, 

изменение теплового режима помещения и окружающей среды, также установлена 

зависимость между этими показателями. Просчитано тепловая нагрузка объекта 

изучения. Приведены экспериментальные, заводские данные по работе теплового насоса. 

Посчитано реальные показатели работы теплового насоса и приведен их анализ. Приведены 

итоги по работе теплового насоса 

Annotation – Made a  monitoring of electricity consumption of a heat pump, changing 

facilities and thermal conditions of the environment and set the dependence between these 

parameters. Calculated heat load of research object. Showed an experimental, factory data of heat 

pump. Calculated real work indexes of heat pump and their analysis. Also was given an opinion on 

the work of the heat pump 

Вступ 

Проблема забеспечення потреби в паливно-енергетичних ресурсах включає комплекс 

завдань із пошуку і розроблення альтернативних джерел енергії і впровадження 

раціональних способів зниження їх втрат. 

Одним з ефективних способів економії паливних ресурсів, а також захисту 

навколишнього середовища є широке впровадження тепло насосних установок, в яких 

низько потенціальні теплові потоки перетворяться в потоки з вищим температурним рівнем. 

Тепловим насосом називається технічна система, що реалізовує підвищуючи 

трансформацію низькопонтціального теплового потоку. 

Теплові насоси є теплогенеруючими пристроями і не виробляють енергію у формі 

тепла. Навпаки, здійснюваний у теплових насосах тепло перенос можливий лише з втратою 

енергії, форма якої залежить від принципу, покладеного в основу їх функціонування. 

Основні сфери застосування теплових насосів: системи горячого водопостачання, 

опалювання, цілорічного кондиціонування повітря, а також ряд промислових технологій 

Постановка задачі 

Розглядається приміщення житлового будинку №1 в 6-му мікрорайоні житлового масиву 

Осокорки-Північні в Дарницькому районі м. Києва,на 19 поверсі, загальною площею у 300 м
2 

у 2009 році.  

На об’єкті встановленно систему теплового насосу фірми Mitsubishi Electric – PUHZ 

RP100 

 За даними енергоспоживання, температурним режимами: приміщення, 

навколишнього середовища та тепло-насосної установки,за якими вівся постійний облік, а 

також виходячи з експериментальних та паспортних даних по роботі установленого 

теплового насосу, визначимо реальну ефективність її роботи. Зроблено висновки по 

ефективності роботи теплового насосу. 
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Рисунок 1. Зміна сподивання електроенергії ТНУ в залежності від задачі ТНУ та 

температури навколишнього середовища за грудень - січень 

 
Рисунок 2. Зміна сподивання електроенергії ТНУ в залежності від задачі ТНУ та 

температури навколишнього середовища за січень - лютий 
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Рисунок 3. Зміна сподивання електроенергії ТНУ в залежності від задачі ТНУ та 

температури навколишнього середовища за березень 

Температура офісу підтримується на санітарно – допустимому рівні 21 . 

Проведемо розрахунок теплових втрат через огороджуючі конструкції офісу.  

Розрахункова теплова потужність обчислюється за наступною формулою (1): 

                      [Вт]      (1) 

Де: 

-      – теплові втрати через огороджуючи конструкції, Вт; 

-       - теплові втрати з вентиляційним повітрям, Вт; 
-       - теплові надходження за рахунок сонячної радіації, Вт; 

-    - теплові надходження від людей, Вт. 

Теплові втрати через огороджувальні конструкції визначаються за формулою: 

     ∑       ∆   
 
     ∑     [Вт]   (2) 

Де,  

-    – коефіцієнт теплопередачі огороджуючої конструкції, 
  

    
; 

-    - площа огороджуючої конструкції, м
2
; 

- ∆  - різниця внутрішньої та зовнішньої температур; 

-   - додаткові втрати теплоти в долях від основних; 

-   - коефіцієнт, який враховує зменшення розрахункової різниці температур; 

Розрахунок коефіцієнту теплопередачі. 

Для того, щоб підрахувати коефіцієнт теплопередачі огороджувальної конструкції 

необхідно знати їх склад, та товщину. Отже, за даними наданими ЗАТ «Київспецмонтаж» 

стіни приміщень складаються: 

Опір кожного з шару огороджуючої конструкції визначається за наступною формулою:  

    
 

 
  [
    

  
];       (3) 

-   – товщина шару, м; 

-   - питомий опір теплопередачі, 
  

   
 ; 

- Загальний опір зовнішньої стіни визначається за наступною формулою: 
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-      
 

  
 ∑       

 
   

 

  
 [
    

  
];    (4) 

- Де,  з  в – зовнішній та внутрішній коефіцієнт тепловіддачі [
Вт

м  К
] 

Коефіцієнт теплопередачі: 

  
 

 заг
 [

Вт

м  К
]       (5) 

При обстеження офісу, було встановлено, що в приміщені відсутня система вентиляції, і 

тому розрахунок теплових втрат на нагрів вентиляційного повітря будемо проводити 

наступним чином.  

                    [  ]     (6) 

Де 

- V – це об’єм приміщення, м
3
; 

- n- кратність повітрообміну; 

- q – наближені питомі втрати тепла з 1 м
3 
при зміні температури на 1 , Вт. 

- Для розрахунку теплових надходжень через світло-прозорі (2) конструкції 

скористаємось наступною формулою: 

-                              , [Вт]     (7) 

- де, 

-  п і     поверхнева густина теплового потоку, [
Вт

м 
]; 

-           , коефіцієнти опроміненості прямою сонячною радіацією для обліку 

площі світлового отвору, незатіненої горизонтальної     і вертикальною     плоскістю в 

будівельного виконання; 

-      , сонцезахисний азимут освітлення світлового отвору; 
- К2, коефіцієнти опроміненості для обліку надходжень розсіяної сонячної радіації 

через світлові отвори; 

- K3 коефіцієнти теплопропускання сонцезахисних пристроїв; 

K4 – ккоефіцієнт тепло пропускання склінням світлових; 

- Aос – площа світлового отвору, м
2
; 

Розрахуємо теплові надходження від людей, скористаємось формулою: 
                 (8) 

де, 

-   - кількість людей працюючих в офісі; 

- k - коефіцієнт завантаження; 

-  пит - сумарна потужність теплових надходжень. 

Розрахункові значення теплових втрат та надходжень 

Таблиця 1 

Наружная температура,   -24,00 -22,00 -20,00 -15,00 -7,00 -5,00 0,00 2,00 7,00 10,00 15,00 

Сумарні втрати тепла через 

огороджуючі конструкції, Вт 
12009,56 

11475,

80 

11450,

98 

9586,8

7 

6242,

61 

3774,

60 

1843,

41 

814,5

3 

265,2

0 
67,84 9,47 

Теплові надходження від 

людей, Вт 
648,00 648,00 648,00 648,00 

648,0

0 

648,0

0 

648,0

0 

648,0

0 

648,0

0 

648,0

0 

648,0

0 

Теплові надходження через 

прозорі конструкції, Вт 
1381,69 

1381,6

9 

1381,6

9 

1381,6

9 

1381,

69 

1381,

69 

1381,

69 

1381,

69 

1381,

69 

1381,

69 

1381,

69 

Втрати тепла з вентиляцією, Вт 3252,83 
3108,2

6 

2963,6

9 

2602,2

6 

2023,

98 

1879,

41 

1517,

99 

1373,

42 

1011,

99 

795,1

4 

433,7

1 

Теплова нагрузка, Вт 13232,70 
12554,

37 

12384,

98 

10159,

44 

6236,

90 

3624,

33 

1331,

71 

158,2

6 
0,00 0,00 0,00 

Теплове навантаження, кВт 13,23 12,55 12,38 10,16 6,24 3,62 1,33 0,16 0,00 0,00 0,00 
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Рисунок 4 Теплове навантаження офісу 

З заводу виробника Mitsubishi для водяних систем серії Power Inverter надано такі 

експериментальні дані по відношенню для теплового насосу марки PUHZ Rp 100 (табл.. 2); 

Експериментальні дані 

Таблиця 2 

Зовнішня температура, С⁰ -15 -7 2 7 

Температура теплоносія, С⁰ 35 45 55 35 45 55 35 45 55 35 45 55 

Теплова продуктивність, кВт 5,8 5,4 
 

8,3 7,5 
 

10,5 10 
 

11,2 11,2 11,2 

COP 1,72 1,29 
 

2,4 1,83 
 

2,9 2,17 
 

4,31 3,2 2,38 

Споживча потужність, кВт 3,38 4,2 
 

3,46 4,1 
 

3,62 4 
 

2,6 3,5 4,7 

Проведемо розрахунок основних характеристик теплового насосу (3), та занесемо їх до 

таблиці 3: 

Таблиця 3 

Температура навколишнього середовища, ˚С Позначення -15 -7 2 7 

Фактичне теплове навантаження Q 10,159 6,237 0,158 0,000 

Теплопродуктивність теплового насосу (при загрузці 100%) QH 5,800 8,300 10,500 11,200 

Коефіцієнт корекції k 1,000 0,751 0,300 0,300 

Робоча теплопродуктивність теплового насосу QP 5,800 6,237 3,150 3,360 

Необхідний додатковий підігрів QДОП 4,359 0,000 0,000 0,000 

Фактичне споживання електроенергії W 4,458 3,958 1,556 1,250 

Паспортне споживання електроенергії (при загрузці 100%) W100% 3,380 3,460 3,620 2,600 

СОР фактичне COP 1,301 1,576 2,025 2,688 

COP паспортне (при загрузці 100%) COP100% 1,720 2,400 2,900 4,310 

- Q - фактичне теплове навантаження приміщення при відповідних температурах , кВт; 

QH - теплопродуктивність теплового насосу, визначена експериментально; 

- k - коефіцієнт корекції. Даний коефіцієнт визначається за формулою  

-   
 

  
       (9) 

Так як, даний тепловий насос регулюється за температурою робочого тіла на виході з 

теплообмінника, тому він не може виробляти більше тепла, чим потрібно даному об’єкту для 

опалення. За даними Mitsubishi Electric, дана установка регулюється в межах від 100% до 

30% від своїх номінальних значень. При потребі теплового насосу знизити свою 
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теплопродуктивність менше, ніж на 30%, дана установка або відключається автоматично, або 

працює в примусовому режимі; 

- QP  -  робоча теплопродуктивність теплового насосу визначається шляхом 

перемноження коефіцієнту корекції на теплопродуктивність теплового насосу при 100% 

загрузці, визначено заводом виробником при відповідних умовах, кВт; 

W – фактичне споживання електроенергії заміряне лічильником на об’єкті дослідження; 

- W100% - паспортне споживання електроенергії тепловим насосом визначене заводом 

виробником при загрузці на 100% при відповідних умовах, кВт год; 

- COP – фактичний коефіцієнт теплопродуктивності теплового насосу, визначається за 

формулою: 

    
  

 
       (10) 

-    100% - паспортний коефіцієнт теплопродуктивності теплового насосу наданого 

заводом виробником; 

 

 
Рисунок 5. Співставлення заводського та реального СОР 

 
Рисунок 6. Співставлення реального та заводської теплопродуктивності 
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Рисунок 7. Співставлення заводського та реального споживання енергії 

Висновок 

Проаналізувавши графіки фактичних та розрахованих даних, щодо основних технічних 

характеристик роботи теплового насосу, можна переконатися, що як завжди, заводські 

значення є завищеними в порівнянні з реальними показниками на 30%. Це спричинене 

умовами в яких працює опалювальне обладнання та режимами його керування. Потрібно 

також зауважити, що заводські параметри вимірювались при рейтинговій частоті, тобто при 

загрузці ТНУ на 100%.  

 Як було зазначене вище, основною пропозицією для підвищення ефективності роботи 

ТНУ є керування, в першу чергу, температурним режимом приміщення коли в ньому нікого 

немає,тобто змінювати основні технічні характеристики ТНУ, що в свою чергу призведе до 

зменшення споживання електроенергії, а отже, збільшення своєї енергоефективності. 
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3. «Методика розрахунку тепло насосних установок» М. Кордюков (Mitsubishi Electric); 
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