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Кожній  заміні звичайного асинхронного електропривода (АЕП) на його 

енергоощадний варіант має передувати відповідний економічний аналіз 

проблеми, де зокрема визнається  очікуваний економічний ефект за рахунок 

зменшення витрат електроенергії. За результатами проведеного економічного 

аналізу приймається рішення щодо розроблення та впровадження нового 

обладнання. 

У цій праці ставиться задача  оцінити економічний ефект за один рік 

роботи енергоощадного АЕП деякого турбомеханізму у порівнянні зі 

звичайним частотно- чи векторно-керованим приводом. При цьому 

асинхронний двигун (АД) потужністю 30 кВт, а також формули для обчислення 

втрат потужності та оптимального потоку  є такими самими, як в [1]. 

На рис.2 представлена добова навантажувальна діаграма АЕП у вигляді 

часової залежності відносного значення момента  АД, що  приводить  в рух 

деякий турбомеханізм у відповідності з потребами технологічного процесу.  На 

цьому рисунку доба складається з інтервалів часу  г 1,5it i  : 1t =6; 2t =4; 3t =7; 

4t =4; 5t =3. Кожному інтервалу часу it  відповідає свій відносний момент 

двигуна  . .iM в о : 1 0,1M  ;   2 1M  ; 3 0,15M  ; 4 1M  ; 5 0,1M  , де в.о. – 

відносні одиниці. Оскільки  створюваний турбомеханізмом момент 

навантаження на валу двигуна є вентиляторним,  відносна швидкість двигуна 

дорівнюватиме 
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Рис.1 Навантажувальна діаграма електропривода 
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На рис.2 представлена різниця втрат потужності P  при звичайному та 

енергоощадному 

керуванні АЕП, що 

обчислюється як 

t oP P P   . 

Аналізуючи криву 

 P t , бачимо, що, в 

залежності від 

навантаження 

привода, зменшення 

втрат потужності в 

АД знаходиться в 

межах  від 94 Вт до 

270 Вт. 
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де 350dn  – кількість діб у році, коли працює АЕП; iP  (Вт) – втрати 

потужності в АД на і-му інтервалі часу навантажувальної  діаграми; it (г) – 

значення і-го інтервалу часу. Економія електроенергії  визначатиметься як 

 

t oW W W    ,                                                   (2) 

 

де tW , oW  –  енерговитрати при звичайному та енергоощадному керуванні АД 

відповідно. Економічний ефект від застосування енергоощадного керування АД 

дорівнюватиме 

E W  ,                                                     (3) 

 

де v  – вартість однієї кВт·г спожитої електроенергії.  

 Для даних нашої задачі за (1) та (2) визначимо економію енергії  

1350W   кВт·г. Далі, використовуючи формулу (3), для тарифу 

0,5v   грн/кВт·г матимемо економічний ефект від застосування 

енергоощадного керування  675E   грн. Отже бачимо, що ефект є чималим.  
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Рис.2 Різниця втрат потужності в АД 

ΔΔP , Вт  


