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Наведено теоретичні основи створення й практичні рекомендації ефективного функціонування автономних 

джерел енергопостачання як оперативно сформованих систем генерації енергії з електроустаткування й енерго-
силових установок іншого функціонального призначення, які направлені на забезпечення роботи промислових і 
комунальних об’єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях при відсутності стаціонарного енер-
гопостачання, їх енергетичної стабільності, та побудованих шляхом комплексного поєднання механічної систе-
ми транспортного засобу з вихідним валом асинхронного двигуна, що працює в генераторному режимі. Рішен-
ня проблеми полягає в розробці та впровадженні програми формування локальних автономних джерел енерго-
постачання, які створюються в надзвичайних ситуаціях та комплектуються зі штатного електрообладнання, що 
знаходиться в постійній виробничій експлуатації місцевих підприємств чи установ. Автономне джерело енер-
гопостачання формується в необхідний період, функціонує до припинення потреби в ньому, після чого прово-
диться його розкомплектація й повернення компонент у нормальні умови виробничої діяльності. Локальне ав-
тономне джерело енергопостачання формується тимчасово й не знаходиться на балансі окремого підприємства 
чи установи, як стаціонарна або мобільна електростанція. Витрати на створення локального джерела енергопо-
стачання полягають лише в коштах на його формування та наступну розкомплектацію. 

Ключові слова: система генерації енергії, локальне джерело електроенергії, формоване джерело енергопо-
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автономных источников энергоснабжения как оперативно сформированных систем генерации энергии по элек-
трооборудованию и энергосиловым установкам другого функционального назначения, направленных на обес-
печение работы промышленных и коммунальных объектов хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуа-
циях при отсутствии стационарного энергоснабжения, их энергетической стабильности, и построенных путем 
комплексного сочетания механической системы транспортного средства с выходным валом асинхронного дви-
гателя, работающего в генераторном режиме. Решение проблемы заключается в разработке и внедрении про-
граммы формирования локальных автономных источников энергоснабжения, создаваемых в чрезвычайных си-
туациях и комплектующихся из штатного электрооборудования, находящегося в постоянной производственной 
эксплуатации местных предприятий или учреждений. Автономный источник энергоснабжения формируется в 
необходимый период, функционирует до прекращения потребности в нем, после чего проводится его демонтаж 
и возвращение компонента в нормальные условия производственной деятельности. Локальный автономный 
источник энергоснабжения формируется временно и не находится на балансе отдельного предприятия или 
учреждения, как стационарная или мобильная электростанция. Расходы на создание локального источника 
энергоснабжения заключаются только в средствах на его формирование и последующий демонтаж. 

Ключевые слова: система генерации энергии, локальный источник электроэнергии, формируемый источ-
ник энергоснабжения. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Питання підвищення 

надійності систем електропостачання як складного 
розгалуженого кола генерації, перетворення, пере-
дачі енергії до споживачів на даний час набули осо-
бливої актуальності у зв'язку з усвідомленням того 
факту, що не тільки підприємства або окремі меха-
нізми, але й соціальна сфера суспільства виявляють-
ся вразливими при порушеннях схемного або систе-
много характеру навіть невеликої тривалості. Недо-
оцінка цієї обставини вже призвела до низки знач-
них аварійних ситуацій різного характеру в регіонах 
країни. Ліквідація наслідків аварій у системах елек-
тропостачання вимагає чималих витрат, людських і 
матеріальних ресурсів. 

Вирішення цього питання не завжди може бути 

виражене в будь-яких вартісних показниках. Зазви-
чай економія витрат на стадії проектування не ви-
правдовує себе в процесі експлуатації й часто спи-
сується на випадковість або дуже малу вірогідність 
можливої події. Хоча витрати на резервування авто-
номних джерел великі, проте вони виправдовують 
себе з економічної сторони, якщо береться до уваги 
вся гама наслідків при повному порушенні електро-
постачання навіть при досить малій вірогідності цієї 
події. 

Гарантоване безаварійне електропостачання для 
більшості підприємств може бути практично нездій-
снене через значні капітальні витрати при технічній 
реалізації тих або інших рішень. Аналіз питань, по-
в'язаних із задачею аварійного живлення, показав, 
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що досить просте вирішення можливе при викорис-
танні оперативно-формованих джерел енергопоста-
чання або локальних автономних джерел енергопо-
стачання (АДЕ), які створюються з наявного елект-
роустаткування та енергосилових установок іншого 
функціонального призначення. 

Хоча принципова можливість створення локаль-
них АДЕ не викликає сумнівів, але невирішеними є 
питання технічного характеру, принципових схем-
них рішень, організаційних і технічних заходів, які 
забезпечать введення аварійного джерела за мініма-
льний час. Його тривалість, як вказувалося, зале-
жить від заздалегідь виконаних заходів різного ро-
ду, проте не повинна перевищувати граничну вели-
чину, об'єктивно обґрунтовану для кожного підпри-
ємства або об'єкту. 

Разом із розробкою принципових технічних рі-
шень для створення того або іншого варіанту систе-
ми електропостачання важливо визначити мінімаль-
ний обсяг устаткування, монтажних робіт і т.ін., які 
необхідно передбачати та які б звели до мінімуму 
підготовчі роботи при введені в експлуатацію лока-
льних АДЕ в реальних умовах. 

При створенні й експлуатації локальних АДЕ не-
обхідно брати до уваги чинники, які зазвичай не вра-
ховуються або враховуються частково у стаціонарних 
аварійних джерелах електропостачання. До них на-
лежить, по-перше, забезпечення широкого діапазону 
потужності споживачів, що підключаються до джерел 
електроенергії, які забезпечують гарантований пуск 
електричних двигунів. Особливо це актуально при 
прямому пуску асинхронних двигунів (АД) із корот-
козамкненим ротором співставної потужності. Пус-
кові струми, які виникають при цьому, настільки ве-
ликі, що напруга електрогенераторної установки без 
прийняття спеціальних заходів може зменшитися до 
значень, коли стійка робота як генератора, так і ввім-
кнених споживачів стає неможливою. 

По-друге – це діагностування електричних дви-
гунів, які отримують живлення від локальних АДЕ. 
У надзвичайних умовах робота двигунів може від-
буватися з незначними пошкодженнями чи відхи-
леннями їх параметрів від паспортних даних. Відпо-
відно, в такому випадку необхідне своєчасне вияв-
лення ступеня пошкоджень АД, що дозволить уник-
нути їх розвитку, зменшити час відновлення, скоро-
тити витрати на обслуговування, зменшити простої 
обладнання, підвищити ефективність роботи двигу-
нів і виробничих механізмів, а також надати реко-
мендації щодо можливості використання того чи 
іншого АД як електрогенератора локального АДЕ. 

По-третє, це забезпечення стабільної роботи спо-
живачів електричної енергії з живленням від локаль-
них АДЕ. Підвищені вимоги до статичних, динаміч-
них та енергетичних показників роботи електродви-
гунів як основних споживачів електричної енергії 
призвели до широкого застосування системи регу-
льованого електроприводу (ЕП), зокрема, частотно-
регульованого ЕП. При цьому вирішальним чинни-
ком, який впливає на якість регулювання, є наявність 
точної інформації про поточні значення електромаг-
нітних параметрів АД, оскільки в робочому режимі 

параметри двигунів відхиляються від паспортних 
даних унаслідок фізичного старіння, що призводить 
до появи електричної та магнітної несиметрії двигу-
на. При цьому спостерігається значна втрата якості 
керування, знижуються показники енергетичної ефе-
ктивності процесу електромеханічного перетворення 
енергії, суттєво збільшуються втрати й з’являються 
змінні складові електромагнітного моменту та спо-
живаної активної потужності, що в умовах живлення 
від джерел обмеженої потужності вимагає розробки 
підходів щодо компенсації впливу несиметрії пара-
метрів АД на динамічні та енергетичні характеристи-
ки систем ЕП. 

Таким чином, комплексне дослідження вказаних 
особливостей створення локальних АДЕ, розробка 
технічних рішень щодо забезпечення статичної та 
динамічної стійкості роботи автономного джерела, 
реалізація режимів роботи споживачів із живленням 
від локальних АДЕ є актуальною науково-
практичною задачею. 

Підсумовуючи вищесказане, метою наукової ро-
боти є аналіз проблематики, задач та принципів фо-
рмування оперативних формованих джерел гаранто-
ваного безперебійного енергопостачання на основі 
електроустаткування й енергосилових установок 
іншого функціонального призначення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Не-
сприятливий збіг кліматичних умов чи антропогенні 
обставини можуть призвести до створення надзви-
чайних ситуацій через системні порушення електро-
постачання об’єктів критичного призначення. Перш 
за все йдеться про різноманітні установи термінової 
медичної допомоги, тепломережі й системи водопо-
стачання та водовідведення, тривала відсутність 
електропостачання яких може спричинити важкі чи 
навіть трагічні наслідки. 

При плануванні дій відповідних підрозділів і 
служб у випадках широкомасштабного порушення 
електроживлення велика кількість таких об’єктів 
ставить певні економічні перешкоди в реалізації 
стандартних рішень щодо придбання та утримання 
на балансі установок резервного енергопостачання. 

Рішення проблеми полягає в розробці та впрова-
дженні програми формування локальних АДЕ, що 
створюються в надзвичайних ситуаціях та комплек-
туються зі штатного електрообладнання, що знахо-
диться в постійній виробничій експлуатації місце-
вих підприємств чи установ. 

При цьому необхідно чітко розуміти, що 
– локальне АДЕ формується персоналом відпові-

дних організацій у період, який передує аварії, протя-
гом її розвитку або після закінчення її активної фази; 

– комплектація локального АДЕ здійснюється з 
наявних та нормально функціонуючих на одному чи 
декількох виробництвах компонентів технологічно-
го, електротехнічного та транспортного обладнання;  

– регламентація дій персоналу щодо створення 
локального АДЕ забезпечує введення його в дію 
протягом декількох годин;  

– локальне АДЕ формується в необхідний період, 
функціонує до припинення потреби в ньому, після 
чого проводиться його розкомплектація й повернен-
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ня компонентів у нормальні умови виробничої дія-
льності; 

– локальне АДЕ формується тимчасово й не зна-
ходиться на балансі окремого підприємства чи уста-
нови як стаціонарна або мобільна електростанція;  

– витрати на створення локального джерела ене-
ргопостачання полягають лише в коштах на його 
формування та наступну розкомплектацію. 

У загальному випадку комплект обладнання ло-
кального АДЕ повинен мати енергосилову установ-
ку, енергогенеруючу установку та модуль зв’язку й 
керування. 

Як енергосилову установку пропонується вико-
ристовувати будь-який двигун внутрішнього зго-
рання (дизель, карбюраторний, інжекторний), вста-
новлений як рушійна сила на звичайних самохідних 
машинах (табл. 1). Остання умова забезпечує само-
хідне переміщення потрібної енергосилової устано-
вки та решти комплектуючих до місця формування 
й використання локального АДЕ.  

Як електрогенеруюча установка використовуєть-
ся звичайний асинхронний електродвигун відповід-
ної потужності та напруги, демонтований на період 
аварійної ситуації з некритичних виробництв. 

Модуль зв’язку й управління повинен забезпечу-
вати: 

– взаємодію енергосилової установки з елемен-
тами системи електропостачання; 

– перетворення генерованої електроенергії та си-
нхронізацію її частоти й напруги відповідно до пот-
реб користувачів, визначених для аварійного елект-
ропостачання; 

– управління процесом перетворення й синхроні-
зації; 

– безпечне обслуговування сформованого лока-
льного джерела аварійного електропостачання. 

Самохідні машини з електромеханічною транс-
місією обладнані генератором, який використову-
ється за його прямим призначенням, і тому відпадає 
необхідність у додатковій електрогенеруючій уста-
новці. Для машин із механічною трансмісією необ-
хідна додаткова електрогенеруюча установка, відбір 
потужності до якої, залежно від їх конструктивних 
особливостей, здійснюється або з валу двигуна, або 
з вторинного валу коробки передач швидкості 
(КПШ) чи навіть із напівосі ведучого колеса.  

Електрична потужність, яку можливо використо-
вувати для аварійного електропостачання, визнача-
ється потужністю енергосилової установки й втра-
тами в системі генерації електроенергії. 

У табл. 2 наведено орієнтовні потужності, що 
отримуються при нормальній експлуатації енерго-
силових установок деяких самохідних машин. Нор-
мальною вважається довготривала експлуатація 
енергосилової установки без побоювань виходу її з 
ладу через перегрів чи перевантаження. У форсова-
ному режимі потужність може бути збільшена до 
50 %. При визначенні номінальної потужності 
приймались середньостатистичні значення коефіці-
єнтів корисної дії пристроїв електричного перетво-
рювання й механічної трансмісії. 

Таким чином, електрична потужність, яку  

можливо використовувати для аварійного електро-

постачання, визначається потужністю енергосилової 

установки та втратами в системі генерації електрое-

нергії. 

Таблиця 1 – Технологічна схема створення локального АДЕ 

 
Тип первинного  

транспортного засобу 
Вид системи узгодження 

Вихідна потуж-
ність, кВт 

1.  

Тепловоз 
 3 

4 

2 

 

1 2 3

4

 
1 – транспортний засіб: тепловоз або великовантажний 
автомобіль; 
2 – електрогенератор; 
3 – перетворювач частоти; 
4 – електромережа 

300–2200 

2.  

Великовантажний автомобіль 
 

1 
4 

2 

3  

350–1200 

3.  

Вантажний автомобіль 
 

3 
4 

2 

 1 3 2

4

 
1 – транспортний засіб: вантажний автомобіль, легковий 
автомобіль, трактор; 
2 – електрогенератор; 
3 – механічне спряження валу транспортного засобу  
з генератором; 
4 – електромережа 

70–200 

4.  

Легковий автомобіль 
 

  2

3 4  

30–60 

5.  

Трактор із валом відбору  
потужності 

 

3

4

2  

30–120 
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Використання зазначених або будь-яких інших 
енергосилових установок забезпечується розробкою 
типових варіантів системних та апаратних рішень, 
орієнтованих на певні потужності. 

Разом із розробкою принципових технічних рі-
шень для створення того або іншого варіанту систе-
ми електропостачання важливо визначити мінімаль-
ний обсяг устаткування, монтажних робіт і т.ін., які 
необхідно передбачати й які б до мінімуму звели 
підготовчі роботи зі створення локальних АДЕ в 
реальних умовах. 

Важливим показником таких джерел є час його 
формування, який не може бути більше того значен-
ня, при якому наступає граничний стан об'єкту та 
подальша експлуатація повинна бути припинена 
через порушення правил техніки безпеки, неусувне 
відхилення заданих параметрів від установлених 
меж зниження ефективності експлуатації нижче до-
пустимої, необхідності проведення середнього або 
капітального ремонту. 

Перевага оперативно-формованих джерел аварій-
ного енергопостачання або локальних АДЕ полягає в 
тому, що підприємство, установа чи організація не 
несуть суттєвих фінансових витрат на закупівлю ре-
зервної електростанції, потреба у функціонуванні 
якої виникає лише декілька днів або годин протягом 
року. Устаткування локального АДЕ є переважно 
технологічним устаткуванням підприємства або гру-
пи підприємств, пов'язаних єдиним планом ліквідації 
аварій, якщо такий план створюється за взаємною 
домовленістю й чіткою взаємодією, що дозволить 
звести до мінімуму час введення в експлуатацію ло-
кального АДЕ. Його можна визначити як інтервал 
часу від моменту подачі сигналу на формування дже- 
 

рела живлення 1t  до моменту подачі напруги 2t  на 

енергоспоживання, що визначають життєдіяльність 
соціальних, побутових, комунальних та інших  
об'єктів. 

Орієнтовний час введення в експлуатацію лока-
льного АДЕ при завчасному виконанні робіт з орга-
нізації автономного резервного живлення складає: 

212  ttti  год. 

Як видно з переліку робіт, деякі з них можуть 
проводитися паралельно: 

– бригада електромеханіків і обслуговуючий пе-
рсонал технічного засобу виконують роботи з кому-
тації первинних силових кіл, підключення електро-
механічного керуючого пристрою. Орієнтована чи-
сельність бригади 5–6 осіб; 

– бригада фахівців встановлює модуль зв'язку, 
забезпечує його живлення, програмує контролери 
перетворювача та системи керування режимами пу-
ску потужних електроприводів. Орієнтована чисе-
льність бригад 2–3 особи. 

Налагоджувальні роботи, відповідно до розроб-
леної концепції, зведені до мінімуму, оскільки вони 
виконуються в попередній до аварії період. Процен-
тне відхилення за часом проведення операцій визна-
чено наступним шляхом: 

1 100ie is

is

t t
t %

t


 

 


, 

де iet
 
– час виконання операції; ist  – середній час 

на виконання операцій, обумовлене як 

ktt
ki

i
iis 






1

, де k  – кількість експертів, у про-

понованому випадку 5k  . 

Таблиця 2 – Орієнтовні значення електричної потужності локального АДЕ 
 

Тип самохідної машини Отримана потужність, кВт Місце зняття потужності 

ВАЗ–2103 14,5 Напіввісь 

М–412 15,3 –//– 

ГАЗ–24 22,0 –//– 

ЗІЛ–130 38,4 –//– 

КамАЗ–5511 46,8 КПШ 

КрАЗ–6505 60,0 –//– 

Дизель-електричний трактор 250 Генератор 

Тягач «Ураган» 350 –//– 

 
Склад та кількість експертів визначається за на-

ступними критеріями: 
–  спеціальність – електромеханік, енергетик, 

електромонтажник; 
–  розряд – не нижче п’ятого; 
–  рід робіт, які виконуються експертом: вико-

нання електромонтажних робіт – 1 особа; обслуго-
вування систем електропривода в умовах енергола-
бораторій – 1 особа; обслуговування високовольтно-
го устаткування – 1 особа; ремонт електроустатку-
вання згідно з табл. 1 (тепловоз, вантажний автомо-
біль, трактор тощо) – 1 особа, обслуговування тран-
спортних систем в умовах конкретної організації чи 
установи – 1 особа. 

Оцінка оптимального варіанту досягається на 

основі визначення показників ефективності капіта-
ловкладень і нової техніки. Порівняльний аналіз 
проводиться для двох варіантів джерел живлення: 

– варіант 1 – стаціонарного джерела живлення 

(СДЖ); 

– варіант 2 – оперативно-формованого джерела 

живлення (локального АДЕ). 
Прямий збиток від припинення подачі енергії: 

00 YTPSY  , 

де T – час тривалості аварії, год.; P  – продуктив-

ність, т/год.; 0S  – собівартість тони продукції, грн.; 

0Y  – збиток, викликаний виходом з ладу частини 

устаткування через витрати основних фондів при 
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тривалій перерві електропостачання ( Tt  , при 

Tt   00 Y ), грн. Потужність джерел живлення 

повинна бути достатньою для забезпечення енергі-
єю планованих споживачів.  

Порівняння варіантів аналізується за величиною 

витрат 1V
 
і 2V . 

Витрати за варіантом 1: 

,КЕSV n 111   

де 1S
 
– собівартість 1 кВтгод. електроенергії, виро-

бленої автономним джерелом, грн.; 1K
 

– питомі 

капіталовкладення у виробничі фонди, грн.;  

nЕ
 
– нормативний коефіцієнт окупності капіталовк-

ладень (приймається nЕ = 0,15). 

Величина капіталовкладень за варіантом 1: 

inpkbsdodp KKKKKKK 1 , 

де pK
 

– капітальні витрати на придбання, грн.;  

dK – витрати на доставку, грн.; doK – витрати на 

додаткове устаткування для підключення джерела 

живлення, грн.; bsK
 
– витрати на будівництво спо-

руджень (склад для палива, площадка для станції), 

грн.; pkK  – витрати на підготовку кадрів, грн.;  

inK  – інші витрати, передбачені варіантом 1, грн. 

Собівартість 1 кВтгод. електроенергії, виробле-
ної СДЖ, включає: 

ASSSSS obmntrp  1111 , 

де 1pS
 
– витрати на паливо для виробництва елект-

роенергії, грн.; 1trS
 

– витрати на транспортування 

палива, грн.; nmS
 
– витрати на монтаж і налагоджен-

ня, грн.; obS  – витрати на оплату роботи обслугову-

ючого персоналу (у випадку, якщо обслуговування 
здійснюється основним персоналом, збільшується 
відсоток заробітної плати; величина надбавки визна-
чається як частина від їх основної річної заробітної 
плати), грн; A  – амортизаційні відрахування, грн. 

Витрати за варіантом 2: 

,KESV n 222   

де 2S
 

– собівартість електроенергії, грн.; 2K
 

– 

окремі капіталовкладення у виробничі фонди, грн.; 

nE
 
– нормативний коефіцієнт. 

Собівартість електроенергії згідно з 2-им варіан-
том включає: 

ASSSSS obmntrp  2222 , 

де 2pС
 
– витрати на паливо, грн.; 2trS  – витрати на 

його транспортування, грн.; mnS  – витрати на мон-

таж і налагодження локального АДЕ, грн.; obS
 

– 

витрати на обслуговування (розраховуються анало-
гічно варіанту 1), грн.; A  – амортизаційні відраху-
вання, грн. 

Капіталовкладення визначаються: 

Yinbssu KKKKK 2 , 

де suK
 
– капітальні витрати на допоміжне облад-

нання системи узгодження транспортного засобу із 
системою електроживлення (комутаційні апаратури, 

апаратури контролю та захисту, кабельна продук-

ція), грн.; bsK
 
– витрати на будівництво споруджень 

(склад під паливо, площадки для станції), грн.;  

inK  – інші витрати, аналогічні варіанту 1, грн.;  

YK  – частина капітальних витрат, що входить у 

складену систему локального АДЕ, грн. 
Приведено порівняльний аналіз для трьох можли-

вих варіантів створення АДЕ для живлення, напри-
клад, шахтного вентилятора з розрахунковою потуж-
ністю з регульованим напрямним апаратом – 315 кВт, 
а при регулюванні зміною частоти – 197 кВт: 

 стандартна автономна електростанція типу 
ПАЕС–1250 (2500) виробництва Запорізького об'єд-
нання «Мотор-Січ»; 

 локальне АДЕ на базі маневрового тепловоза 
відповідної потужності з мотор-генераторним пере-
творювачем енергії; 

 локальне АДЕ на базі маневрового тепловоза й 
транзисторного ПЧ на IGBT-транзисторах з напру-
гою 660 В. 

Станція ПАЕС забезпечує запуск потужного си-
нхронного двигуна в режимі регулювання напруги 
живлення. При цьому потужності СД вентилятора й 
генератора ПАЕС практично рівні, причому синх-
ронний генератор потужністю 1250 кВт є мінімаль-
ним за потужністю, що забезпечує запуск СД венти-

лятора ( 1250sdP  кВт). Вартість електростанцій 

типу ПАЕС залежить від типу задіяного авіаційного 

двигуна й перебуває в межах 90 180  у.о./кВт. та 

вартості авіаційного гасу, що на даний час складає  

13,0  грн/л. 

У другому варіанті використовується мотор-
генераторна група екскаватора ЕКГ–5 (екскаватор 
виведений із роботи через механічну зношеність). 
На залізничній платформі безпосередньо за теплово-
зом установлений агрегат: синхронний двигун  

МСЕ 321/6/6: 425nP  кВт; 120znI А; 65znU В; 

43   %; генератор ПЕМ 141–4КР–2: 425nP кВт; 

630nU В; 25n zI А; 90znU  В; збудження гене-

ратора здійснюється від бортової мережі тепловоза 

120nU  В. 

Додатковим устаткуванням для системи узго-
дження є: 

– перетворювач напруги для живлення обмотки 
збудження генератора (транзисторний перетворювач 

постійної напруги 30n I  А; 110nU  В) – вартість 

50 у.о./кВт; 

 аналогічний перетворювач для живлення обмот-

ки збудження синхронного двигуна 120nI  А; 

110nU  В. 

У третьому варіанті як додаткове устаткування 

приймається транзисторний перетворювач частоти 

фірми АВВ: 650nU В; 400nI А із питомою вар-

тістю 115 у.о./кВт. Релейна частина узгодження за 

цим варіантом включає контролер для керування 

фірми FESTA із 48 вхідними контрольованими вхо-

дами й 36 вихідними, у тому числі із шістьма регу-

льованими аналоговими виходами. 
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Таблиця 3 – Економічні показники 

Найменування витрат 
Варіанти електроживлення (витрати в тис. у.о.) 

ПАЕС 
з тепловозом ТЕ–120 та 

мотор-генераторним пристроєм 
з тепловозом та перет-

ворювачем частоти 

Капітальні витрати на придбання 125 – – 

Витрати на доставку 8,7 0,8 0,65 

Витрати на допоміжне обладнаня – 19,95 5,05 

Витрати на будівництво 9,3 – – 

Витрати на підготовку кадрів 0,6 0,6 0,6 

Інші невраховані витрати (15 %) 21,54 3,2 0,95 

Всього по варіанту ( 1K , 2K , 3K ) 165,14 24,55 7,25 

Для визначення собівартості електроенергії, що 
буде вироблена установкою, приведено до однієї 
години їх роботи. Для цього необхідно знати, скіль-
ки палива потрібно для роботи установки протягом 
однієї години. При цьому врахуємо, що  

 питома витрата палива газотурбінної установки 

3301 ,q   кг/кВтгод.; дизельної установки тепловоза 

2502 ,q   кг/кВтгод.; 

 коефіцієнт корисної дії станції ПАЕС із ураху-
ванням витрат енергії в синхронному генераторі й 

на власні потреби 8901 , . 

Витрати електроенергії за варіантом 1 (за одну 
годину роботи): 

1 1

1

1 1
315 353 93

0 89
vP P ,

,
  


  кВт. 

Витрата палива: 

811633093353G 111 ,,,qP   кг/год. 

Витрати електроенергії в другому варіанті при 
роботі двигуна вентилятора на зниженій частоті: 

284
928093080

1971
22 







,,,
PP

gsdt
v  кВт. 

Витрати дизпалива при роботі тепловоза: 

54732580284G 222 ,,qP   кг/год. 

Витрати електроенергії при третьому варіанті уз-
годження: 

2251
98080

1971
23 ,

,,
PP

pcht
v 





  кВт. 

Витрати палива: 

826425802251G 233 ,,,qP   кг/год. 

Витрати в у.о. на виготовлення 1 кВтг електрое-
нергії без обліку інших статей (прямі витрати) при 

вартості дизпалива 7316,aDT  грн/л = 19,45 грн/кг і 

гасу 2516,aK   грн/кг: 

1 16 25 116 8 1898грн 78 49PL K 1С а G , , ,      у.о.; 

2 2G 19 45 73 54 1430 35грн 59 15 у.о.;PL DTС а , , , ,    

3 3G 19 45 64 82 1260 75грн 52 14 у.о.PL DTС а , , , ,    

      
Витрати на транспортування палива врахуємо 

коефіцієнтом збільшення вартості  10,Kс  . 

Тоді одержимо: 34861 ,SТ   у.о.; 07652 ,SТ  у.о.; 

19583 ,SТ   у.о. 

Витрати на монтаж й налагодження врахуємо ко-

ефіцієнтом 140,к   від первісної вартості системи. 

У третьому варіанті варто врахувати витрати на 

програмування контролера 34,Sк  тис. у.о. 

Амортизаційні відрахування у всіх трьох варіан-
тах приймаються рівними 0,125 від первісної варто-
сті устаткування. 

Тоді витрати в першому варіанті при роботі агре-

гату протягом розрахункового часу 120t  год.: 

 1 1100 0 14 0 125 165 14 52 35TS S , , , ,     тис. у.о. 

Для другого та третього варіантів: 

 2 2100 0 14 0 125 24 6 12 9TS S , , , ,    тис. у.о.; 

 3 3100 0 14 0 125 7 18 12 02T kS S , , , S ,    
 
тис. у.о. 

Наведені витрати до умовного часу експлуатації 
системи аварійного живлення: 

492173552141651111 ,,,WSKV   тис. у.о.; 

     2 2 2 2 24 55 12 9 9 27 46 72V K S W , , , ,       тис. у.о.; 

5263702121873333 ,,,,WSKV   тис. у.о. 

Стаття витрат iW
 
– вартість експлуатації транс-

портного засобу згідно з варіантом, якщо останній 
за договором береться з іншої госпрозрахункової 
організації.  

У випадку, якщо транспортний засіб є власністю 
підприємства, на якому відбулася аварія, параметр 

iW  варто прийняти рівним нулю ( 01 W ). 
Виконаний аналіз зроблено у припущенні того, 

що збитки від перериву енергопостачання внаслідок 
аварії незначний. Тобто аналіз виконаний з ураху-
ванням капітальних і експлуатаційних витрат. 

Таким чином, із розрахунку й обґрунтування до-
цільності застосування локальних АДЕ випливає, 
що витратна частина при двигун-генераторному 
варіанті узгодження майже в п'ять разів нижча, ніж 
при використанні стандартної аварійної станції; при 
узгодженні з перетворювачем частоти витратна час-
тина знижується ще приблизно у два рази. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, комплексне дослі-
дження вказаних особливостей створення локальних 
АДЕ, розробка технічних рішень щодо забезпечення 
статичної та динамічної стійкості їх роботи, реаліза-
ція режимів роботи споживачів із живленням від 
локальних АДЕ є актуальною науково-практичною 
задачею, розв’язок якої дозволить реалізовувати 
програми реального енергоресурсозбереження в 
Україні. 
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CREATING CONCEPTUAL APPROACH TO FORMED AUTONOMOUS ENERGY SOURCES  

Yu. Zachepa 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E-mail: zip1981@ukr.net 
Purpose. Analysis of problems, objectives and principles of operational molded sources of guaranteed uninterrupted 

power supply from electrical and other energy-power installations functionality. Methodology. Theoretical foundations 
and practical recommendations creating effective functioning of autonomous energy sources, aimed at the provision of 
industrial and municipal facilities of economic activity in the absence of emergency stationary power, their energy sta-
bility. Results. The solution lies in the development and implementation of the program of formation of local autono-
mous energy sources produced in emergencies and regular set of electrical equipment is in continuous production op-
eration of local enterprises or institutions. Stand-alone source of energy is generated in the required period, operating 
until the termination of the need for it, and then held his removal and return component in the normal conditions of pro-
duction activity. Local autonomous source of power is generated temporarily and is on the balance of individual enter-
prises or institutions as a stationary or mobile power. Expenditure on the establishment of a local source of energy are 
the only means of its formation and subsequent dismantling. Originality. Is proposed independent source of electrical 
power form energy-power plants and other functionality that are created in emergencies and equipped with electrical 
existing staff and not on the balance of individual enterprises or institutions as stationary or mobile powerhouse. Prac-

tical value. Comprehensive research features create local autonomous energy sources, can realize real program of ener-
gy saving in Ukraine. 

Кey words: power generation system, local source of electricity, formed a source of supply. 
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