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У багатьох галузях виробництва використовуються електронасосні агрегати, які при їх експлуатації перека-

чують великі об’єми рідин, споживаючи при цьому значні обсяги електричної енергії. Найбільш уживаним по-
казником ефективності технологічного процесу водопостачання на сьогодні є  коефіцієнт корисної дії. Його 
визначення стосовно складної розгалуженої гідравлічної системи є процесом трудомістким, який не завжди 
дозволяє врахувати вплив усіх елементів системи водопостачання на загальний показник економічності функ-
ціонування системи. У статті пропонується більш прийнятний та повний показник – енергоефективність. Мі-
рою енергоефективності має слугувати науково обґрунтована питома величина споживання енергії на  вироб-
ництво одиниці продукції, яка у системі водопостачання визначається питомим показником споживання елект-
роенергії на перекачування одиниці об’єму  рідини. В умовах реального виробництва цей показник у будь-який 
момент часу може бути визначеним за показами приладів обліку. Для прогнозування енергоефективності робо-
ти насосних агрегатів системи водопостачання розраховано та побудовано графічно геометричні місця зміни 
показника питомих витрат електроенергії на перекачування одиниці об’єму  рідини у межах  полів їх напірних 
характеристик. Зазначені графіки дозволяють  визначити ефективність використання насосного агрегату у ме-
жах зазначеного поля  та за прийнятними критеріями енергоефективності визначати зони можливої роботи на-
сосного агрегату і технічних заходів його модернізації. Результат проведених наукових досліджень є інструме-
нтом для прийняття обґрунтованих рішень щодо створення системи водопостачання з прогнозованим рівнем 
енергоефективності. 
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Во многих отраслях промышленности используются электронасосные агрегаты, которые перекачивают бо-

льшие объемы жидкостей, потребляя при этом значительное количество электрической энергии. Наиболее рас-
пространеным показателем эффективности технологического процесса водоснабжения в данное время является 
коэффициент полезного действия. Его определение для сложной разветвленной гидравлической системы являе-
тся трудоемким процессом, который не всегда позволяет учесть влияние всех элементов системы водоснабже-
ния на общий показатель экономичности функционирования системы. В работе предлагается более приемле-
мый показатель – энергоэффективность. Мерой энергоэфективности должна быть научно обоснованная удель-
ная величина потребления электроэнергии на производство единицы продукции, которая в системе водоснаб-
жения определяется удельным показателем потребления электроэнергии на перекачивание единицы объема 
жидкости. В условиях реального производства этот показатель в любой момент времени может быть определен 
по показаниям приборов учета. Для прогнозирования энергоэффективности работы насосных агрегатов систе-
мы водоснабжения рассчитаны и построены графически геометрические места изменения показателя удельных 
расходов электроэнергии на перекачивание единицы объема жидкости  в пределах полей их напорных характе-
ристик. Означенные графики позволяют определять эффективность использования насосного агрегата в пре-
делах очерченного поля и по приемлемым критериям энергоэффективности определять зоны возможной рабо-
ты насосного агрегата и технических мероприятий его модернизации. Результат проведеннях научных исследо-
ваний является инструментом для принятия обоснованных решений касательно создания системы водоснабже-
ния с прогнозируемым уровнем энергоэффективности. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відцентрові насоси 
знаходять застосування у більшості галузей проми-
словості й сільського господарства. За усереднени-
ми оцінками приблизно 20 % усіх електричних дви-
гунів використовується як електричний привід на-
сосів. У зв'язку з цим підвищення енергоефектив-
ності споживання електричної енергії приводними 
електродвигунами насосів є актуальною науково-
технічною проблемою. 

Споживання електроенергії електричними дви-
гунами насосних агрегатів визначається низкою 
взаємопов'язаних  факторів: напором H , витратою 
Q , коефіцієнтом корисної дії  , підпором по 
всмоктуванню, технічним станом агрегату, а також 
і режимно-експлуатаційними показниками, які за-
лежать від узгодженості характеристик насосів, 
мережі водопостачання та вимог технологічних 
споживачів. Оскільки режимно-експлуатаційні по-
казники пов'язані із зазначеними вище факторами, 
практично важливою є оптимізаційна задача щодо 
підвищення енергетичної ефективності застосуван-
ня насосних агрегатів певного типу для забезпе-
чення різноманітних вимог технологічних спожи-
вачів, якщо спостерігаються зміни трьох основних: 
витрат, напору та числа обертів електричного при-
воду, яке є й числом обертів робочого колеса насо-
са. 

Незважаючи на значну кількість досліджень із 
зазначеної тематики, на сьогодні відсутнє грунтов-
не математичне подання процесу перетворення 
енергії у середині насоса, як і відсутня математична 
модель, здатна подати відцентровий насос і його 
привідний електричний двигун  у вигляді цілісного 
електромеханічного об'єкту. Власне такими широ-
кими не є й наведені у роботі результати наукових 
досліджень, мета яких – розробка наукових реко-
мендацій щодо критеріїв досягнення максимальної 
енергоефективності  технологічного процесу водо-
постачання, розглядаючи насос і його електропри-
вод як електромеханічний агрегат.    

Якщо електроприводом насосу є синхронний 
електричний двигун зі сталим числом обертів  ро-
тора n , то для визначення головних експлуатацій-
них показників достатньо коефіцієнта корисної дії 
(ККД) системи. Якщо відомі ККД окремих елемен-
тів системи, то її загальний коефіцієнт корисної дії 
можна розрахувати як добуток ККД окремих скла-
дових. Не заперечуючи щодо такого підходу до 
розрахунку узагальненої технічної характеристики 
системи, на погляд авторів, більш доцільно корис-
туватися не узагальненим ККД, а поняттям енерго-
ефективність системи. 

Сьогодні не існує єдиного загальноприйнятого у 
всьому світі визначення енергетичної ефективності. 
Стандарти різних країн трактують це поняття по-
різному [1]. На погляд авторів, визначенню поняття 
енергоефективності роботи насосних станцій (чи 
насосних агрегатів) найбільше відповідає  термін, 
що  визначає споживання енергії, якою  забезпечу-

ється технологічний процес перекачування рідини 
за наперед заданими його параметрами. 

Мірою енергоефективності має слугувати нау-
ково обґрунтована питома величина споживання 
енергії на  виробництво одиниці продукції. Під 
продукцією потрібно розуміти перекачану рідину, 
тобто її кількість за певний проміжок часу.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основним елементом будь-якої гідравлічної систе-
ми є насос (насосна станція). Усі інші елементи 
системи, які тим чи іншим чином взаємодіють з 
насосом, можна умовно поділити на три підсисте-
ми, дві з яких стосовно насоса є вхідними, а одна – 
вихідною. Першою вхідною підсистемою  є мережа 
електроживлення та електричний привід насосів 
(синхронні чи асинхронні електричні двигуни). 
Резервуар (місце забору води), водоводи системи 
подачі води до насосної станції та запірна арматура 
зі сторони всмоктування створюють другу вхідну 
підсистему. Запірна арматура на нагнітанні, водо-
води системи подачі води споживачу й сам спожи-
вач води – це вихідна підсистема. 

Максимальна енергоефективність системи, тоб-
то забезпечення вимог технологічного процесу у 
споживача води при мінімальному споживанні еле-
ктричної енергії з мережі електроживлення, мож-
лива лише за умови узгодження роботи усіх елеме-
нтів системи як у межах кожної підсистеми, так і 
між підсистемами [2]. 

Кількість електричної енергії, що споживається, 
та інші витрати залежать від конструктивних особ-
ливостей насосних агрегатів та елементів підсис-
тем, а також від режиму роботи системи. Усі ці фа-
ктори взаємозалежні, тому для того, щоб забезпе-
чити мінімальне споживання електричної енергії, 
зменшити витрати на експлуатацію, необхідно вра-
ховувати взаємний вплив зазначених підсистем при 
їх проектуванні та експлуатації протягом усього 
терміну служби системи (її життєвого циклу).  

Аналізуючи складові життєвого циклу та їх вар-
тості, бачимо, що вартість енергії, яка витрачається 
при експлуатації за оцінками різних джерел [3], 
складає від 40 до 50 % вартості життєвого циклу 
систем водопостачання. Первісна вартість облад-
нання, його монтажу в деяких випадках може бути 
зіставленою з вартістю використовуваної енергії, а 
у багатьох випадках – нижчою. Тому, з огляду на 
цей факт, проблема зменшення кількості енергії, 
що споживається насосними агрегатами, є першо-
черговою.  

Як зазначалося раніше, електронасосний агрегат 
має у своєму складі насос, з’єднувальну муфту, 
привідний електричний двигун. Його напірна хара-
ктеристика залежить від типу насоса, співвідно-
шення розмірів його основних вузлів і деталей, що 
є конструктивними параметрами, а також від низки 
показників робочого режиму, які складають режи-
мні параметри. 
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Робоча потужність iN  відцентрового насоса у  
i -му режимі його роботи з витратою iQ  розрахо-
вується за виразом [4] 

                ipumpiii QgHN .1000/  ,              (1)     
де   – густина рідини, яку перекачує насос;  
g  – прискорення вільного падіння; iH  – напір на-
сосу; ipump.   – ККД насосу у i -му режимі його 
роботи. 

Привідні електродвигуни електронасосних агре-
гатів впливають на енергоефективність процесу 
через втрати енергії у електромагнітних та механі-
чних процесах, що мають місце при їх експлуатації. 
Ці втрати залежать від робочого навантаження дви-
гунів, який кількісно характеризується коефіцієн-
том завантаження зk . Останній є відношенням фа-
ктичної робочої потужності двигуна mP  до його 
паспортної номінальної потужності Pnom.: 

                             nomm PPk /3  .  
Фактичне значення ККД електродвигуна зале-

жить від його фактичного навантаження  mP  та 
відповідає конкретному значенню коефіцієнта за-
вантаження  зk . Узагальнену залежність ККД елек-
тродвигуна від коефіцієнта завантаження [5] зо-
бражено на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена залежність ККД  

електродвигуна від коефіцієнта завантаження 
 
З рис. 1 випливає, що ККД електродвигуна зме-

ншується від його максимального значення на 1 % 
у межах зміни зk : 

05,15,0 3  k .                   (2) 
Тому, з огляду на раціональне використання 

енергії електронасосними агрегатами, доцільно 
застосовувати привідні електродвигуни у межах 
визначеного діапазону їх завантаження (2). Рішення 
щодо використання привідного двигуна за межами 

(2) має ґрунтуватися на комплексному аналізі та 
розрахунку енергоефективності функціонування 
всієї системи водопостачання з визначенням варто-
сті її життєвого циклу за варіантами комплектуван-
ня підсистем або її елементів.   

Під вартістю життєвого циклу розуміється пов-
ний комплекс витрат, що пов’язані з: 

– первісною вартістю всіх елементів  систем во-
дозабезпечення технологічного процесу; 

– вартістю монтажу та налаштування обладнан-
ня; 

– вартістю енергії, що витрачається за період 
життєвого циклу систем; 

– вартістю експлуатаційних витрат (для режиму 
експлуатації у штатному режимі); 

– вартістю обслуговування та ремонту; 
– вартістю інших витрат, включаючи природоо-

хоронні заходи та утилізацію обладнання. 
Наведені у статті результати досліджень отри-

мано при вивченні робочого процесу найбільш роз-
повсюджених у системах водопостачання насосів 
типу Д, одним з представників яких є насос Д2000–
100–2. 

Розглянемо поле HQ    характеристик насос-
ного агрегату АД2000–100–2 (рис. 2). Графічно 
воно є частиною площини у прямокутних коорди-
натах, де за віссю абсцис визначено змінну величи-
ну витрати насосу Q , а за віссю ординат – змінну 
величину напору насосу H . Графік зміни напору 
H , залежно від змінної Q , описується кривою 
другого порядку, її параметри залежать від конс-
труктивних особливостей насосу. 

 

 
Рисунок 2 – Поле  HQ    характеристик  

насосного агрегату АД2000–100–2 
 
Напір насосу, перш за все, залежить від конс-

труктиву його основного елементу – робочого ко-
леса, його зовнішнього діаметру 2D . Тому при не-
змінній швидкості обертання ротора n  величина 

2D  є визначальною при формуванні множини кри-
вих HQ  , які й визначають поле напірних харак-
теристик. У межах окресленої площини також зо-
бражують графічно криві залежності зміни ККД від 
витрати насосу Q  та графіки зміни потужності на-
сосу залежно від змінної Q . Проведені досліджен-
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ня робочого процесу зазначеного насосу підтвер-
джують також зменшення максимального значення 
ККД відповідно до зменшення зовнішнього діамет-
ру робочого колеса 2D . Графік зміни ККД є конс-
труктивною характеристикою насосу й визначає 
його проектну ефективність використання енергії 
за різних режимів його роботи (залежно від витрати 
Q ). Фактичні втрати енергії завжди відрізняються 
від розрахункових проектних. Для зручності оці-
нювання можливої ефективності роботи насосу  (за 
його конструктивними параметрами) у різних час-
тинах поля HQ   характеристик на рис. 3 побудо-
вано криві постійних ККД, за якими визначено зо-
ни можливої доцільної експлуатації насосу. За іс-
нуючою практикою [6], вважається за доцільне ви-
користання насосу на режимах iQ , діапазон зміни 
яких відповідає зміні ККД у межах від максималь-
ного значення max  до 0,95 max . Хоча результати 
проведених досліджень показують стабільність 
віброакустичних показників роботи насосу у діапа-
зоні витрат iQ від 0,5 optQ  до 1,2 optQ  ( optQ  – ви-
трата насосу при його роботі з максимальним зна-
ченням ККД max ).  

 

  
Рисунок 3 – Поле кривих постійних ККД  насосу 

Д2000–100–2 
 
На ефективність роботи електромеханічного аг-

регату впливають також і інші складові, якими пе-
редається енергія. Для електронасосних агрегатів 
єдиним елементом, що передає енергію потоку рі-
дини, є робоче колесо насосу. Елементами, що бе-
руть участь у процесі передачі енергії від електри-
чної мережі до лопаті робочого колеса, є система 
регулювання швидкості обертання ротору електро-
двигуна, привідний електричний двигун, 
з’єднувальна муфта, насос. У кожній ланці такого 
ланцюга є втрати енергії, й ефективність передачі 
енергії оцінюється ККД елементу. Загальний ККД 
агрегату iagr.  за будь-якої витрати iQ  визначаєть-
ся за виразом: 

. . . . . . .agr i pump i muft i e d i reg i     ,              (3) 
 

де ipump.  – ККД насосу при його роботі на i -му 
режимі з витратою iQ ; imuft. – ККД з’єднувальної 
муфти; ide .. . – ККД привідного електродвигуна 
при роботі агрегату у i -му режимі; ireg.  – ККД 
системи регулювання привідного електродвигуна. 

Для типової конструкції муфти з’єднувальної 
насосу Д2000–100–2 визначено [5], що її ККД ста-
новить 99 % і є величиною постійною, тобто 

99,0. imuft . За умови, що швидкість обертання 
ротора n є незмінною й відповідає частоті напруги 
50 Гц (регулювання відсутнє), ККД системи регу-
люваня 0,1. ireg . Тоді вираз (3) набирає вигляду: 

. . . . .0,99agr i pump i e d i                          (4) 
З урахуванням викладеного, поле постійних 

ККД електронасосного агрегату набуває вигляду 
(рис. 4):         

 
Рисунок 4 – Поле кривих постійних ККД  

насосного агрегату АД2000–100–2 
 
Поле робочої частини HQ    характеристик 

насосного агрегату (рис. 4) обмежене умовою (2), 
щодо діапазону ефективного використання привід-
ного електродвигуна. 

Для оцінювання ефективності роботи насосного 
агрегату у i -му режимі шляхом визначення його 
ККД за виразом (3) необхідно мати числові значен-
ня ККД насосу та електродвигуна на i -му режимі з 
витратою iQ .. Така інформація є у паспорті агрега-
ту, однак вона здебільшого розрахована на основі 
результатів, одержаних в умовах випробувальних 
стендів при випробуваннях нового виробу. За реа-
льних умов експлуатації насосних станцій здебіль-
шого мається лічильник спожитої привідними еле-
ктродвигунами електроенергії, манометри та лічи-
льник перекачаної води агрегатами. Крім того, по-
казники технічного стану насосного агрегату (за 
виключенням віброакустичного) визначаються при 
ремонті та розкладанні. Тому визначення ефектив-
ності роботи насосного агрегату в період його екс-
плуатації через  показники ККД є клопіткою робо-
тою. 

Оцінювання енергоефективності роботи елект-
ронасосних агрегатів, насосної станції в цілому 
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пропонується проводити за показниками питомих 
витрат електроенергії на перекачування одного ме-
тра кубічного рідини при роботі агрегату в i -му 
режимі (з витратою iQ ). Цей показник i  розрахо-
вується: 

 iiii QtA / ,    (5) 
де iA  – кількість електроенергії, яку споживає еле-
ктронасосний агрегат у i -му режимі (кВтгод);  

it – термін роботи у i -му режимі (год); iQ  – витра-

та насосу упродовж it  ( 3м /год). 
Показники питомих витрат електроенергії i  

визначаються також розрахунком, використовуючи 
результати наукових досліджень робочого процесу 
насосу, технічні дані та характеристики привідних 
електродвигунів.  У виразі (5) ii tA /  – робоча по-
тужність агрегату iN  при його роботі у i -му ре-
жимі, тому 

  iii QN / ,                                   (6) 
у свою чергу, робоча потужність iN  електронасос-
ного агрегату визначається за робочою потужністю 
насосу ipumpN .  як 

ideipumpi NN ... / ,                            (7) 
за аналогією з (1), робоча потужність насосу 

ipumpN .   у i -му режимі його роботи:   

ipumpiiipump QgHN .. 1000/  ,           (8) 
з урахуванням (8) вираз (7) набуває вигляду: 

ideipumpiii QgHN ... /)1000/(  .                  (9 
Тому, за виразом (6), використовуючи (9): 
 

ideipumpii gH ...1000/      (10) 
Якщо врахувати втрати енергії у з’єднувальній 

муфті, то вираз (10) набирає вигляду: 
ideipumpii gH ...990/   .        (11) 

За результатами проведених наукових дослі-
джень робочого процесу декількох типорозмірів 
насосів типу Д, використовуючи вираз (11), авто-
рами розраховано показники питомих витрат елек-
троенергії i  на перекачування одного метра кубі-
чного рідини при роботі агрегатів у  діапазоні ви-
трат iQ   від 0,5 optQ . до 1,2 optQ . Розрахунки вико-
нано окремо для визначених розмірів зовнішнього 
діаметру 2D  робочого колеса за умови, що швид-
кість обертання ротора n  є незмінною й конструк-
тивні елементи насосу та двигуна відповідають пе-
рвісним вимогам конструкторської документації. 
Для геометричної інтерпретації розрахунку i  ви-
користано поле  HQ    характеристик насосного 
агрегату, у межах якого визначено шкалу зміни i   
та побудовано геометричні місця точок значень i   
відповідно до визначених розмірів зовнішнього 
діаметру 2D  робочого колеса. Сукупність побудо-
ваних кривих  є полем зміни розрахункового пока-

зника питомих витрат електроенергії i  на перека-
чування одного метра кубічного рідини при роботі 
агрегату в  діапазоні витрат iQ   від 0,5 optQ . до 1,2 

optQ . 
На рис. 5 зображено поле зміни розрахункового 

показника питомих витрат електроенергії i  на 
перекачування одного метра кубічного рідини на-
сосним агрегатом АД 2000–100–2. 

 
Рисунок 5 – Поле зміни розрахункового  

показника i  насосного агрегату АД 2000–100–2 
 
Для визначення фактичного показника if .   

при роботі насосного агрегату у i -му режимі з ви-
тратою iQ  необхідно скористатися лічильниками 
електричної енергії та води, знявши їх показання за 
певний проміжок часу it , та скористатися виразом 
(5) для розрахунку зазначеного показника. 

Різниця   між розрахунковим i  та фактич-
ним if .   

ifi .                              (12) 
є індикативним показником необхідності прове-
дення технічних заходів щодо відновлення насос-
ного агрегату або його модернізації. 

Доцільність проведення зазначених технічних 
заходів автори пропонують визначати розрахунком 
можливої вартості частини життєвого циклу елект-
ронасосного агрегату після проведення робіт та 
порівнянням її з аналогічними розрахунками, про-
веденими за показниками енергоефективності ро-
боти агрегату до його відновлення або модернізації. 

Така методика базується на визначенні й порів-
нянні об’ємів та вартості електроенергії, що може 
бути спожита за різних варіантів модернізації та 
експлуатації електронасосного агрегату протягом 
певного періоду часу t , з витратами на його моде-
рнізацію та подальшу експлуатацію (за винятком 
витрат на електроенергію). 

Вартість електроенергії iвC . , що споживається, 
обумовлюється показниками питомих витрат елек-
троенергії i  на перекачування одного метра кубі-
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чного рідини при роботі агрегатів з витратою iQ , 
тривалістю такого періоду у часі it , тарифом на 
електроенергію T : 

TtQC iiiiв . .                            (13) 
Якщо протягом періоду часу t  електронасосний 

агрегат працював на змінних режимах, то необхід-
но враховувати, що 





n

i
itt

1

.                                  (14) 

Тоді вартість електроенергії .вC , що спожива-
ється протягом t , розраховується: 





n

i
iiiв TtQC

1
.  .                   (15) 

Якщо електронасосний агрегат експлуатується 
до та після модернізації за незмінним регламентом, 
а показники питомих витрат електроенергії на пе-
рекачування одного метра кубічного рідини при 
роботі агрегатів на i -х режимах визначені як  1i  
та 2i , а, за аналогією з (12), 

2,121 iii   ,                                 (16)  
то різниця  вартості спожитої електроенергії   вC  
за варіантами роботи (до та після модернізації) еле-
ктронасосного агрегату визначається за виразом: 





n

i
iiiв TtQC

1
2,1 .                  (17) 

Використавши (14), отримаємо: 





n

i
iiв QtTC

1
2,1 .                   (18) 

Визначивши витрати на відновлення або модер-
нізацію агрегату   .modC  (зазвичай витрати на пода-
льшу експлуатацію та обслуговування є незмінни-
ми, якщо привідний електродвигун або насос не 
замінюється), за умови, що повне повернення (без 
урахування дисконтування) витрат на модернізацію 
компенсується економією електроенергії, маємо 
умову:   

вCC .mod .                                (19) 
За умови (19) з (18), період роботи електронасо-

сного агрегату t , упродовж якого витрати на моде-
рнізацію покриються вартістю зекономленої елект-
роенергії, розраховується за виразом: 





n

i
ii QTCt

1
2,1mod /  .                    (20) 

З виразу (11) випливає, що витрата енергії у си-
стемі водопостачання залежить, у першу чергу, від 
величини напору, який повинен розвинути  насос, 
та втрат енергії у привідному двигуні й насосі при 
їх роботі.  

Розглядаючи умови функціонування інших під-
систем водопостачання, звернемо увагу на потреби 
технологічного процесу споживача. Зазвичай, спо-
живач вимагає від системи водопостачання стабілі-

зації тиску на своїх водоприймачах spH . при змін-
ній витраті. Для забезпечення  такої вимоги, при 
транспортуванні рідини необхідно компенсувати 
витрати енергії, пов’язані з умовами розташування 
резервуарів води та водоприймачів cH , втрати 
енергії у гідравлічному потоці  за довжиною трубо-
проводу idH .  та у місцевих опорах imH . , тобто, 

spimidci HHHHH  .. .            (21) 
Тоді (11) набуває вигляду: 

)(990/ ... Rikideipumpi HHg   ,        (22)               
де spck HHH   – конструкційно-технологічний 
параметр системи водопостачання; 

imidRi HHH ..   – сумарні втрати енергії потоку 
рідини при її проходженні трубопроводами систе-
ми у i -му режимі водопостачання. 

За наведеною вище методикою та приведеними 
у роботі виразами, показаннями приладів обліку 
води та спожитої електронасосними агрегатами 
електроенергії визначаються втрати енергії у насо-
сних агрегатах та трубопровідній мережі на будь-
якому i -му режимі роботи системи водопостачан-
ня; за розрахунком вартості життєвого циклу ви-
значається доцільність проведення технічних захо-
дів щодо підвищення енергоефективності експлуа-
тації таких систем.  

ВИСНОВКИ. Запропонований у роботі підхід 
до визначення енергоефективності експлуатації 
електромеханічних агрегатів (електронасосних аг-
регатів)  базується на визначенні показника пито-
мих витрат електроенергії на перекачування одного 
метра кубічного рідини, який  є інтегральним кри-
терієм енергоефективності функціонування систем 
водопостачання.  Одержання необхідних вихідних 
даних для його розрахунку не потребує додатково-
го інструментарію, окрім лічильників спожитої 
привідними електродвигунами електричної енергії, 
лічильників перекачуваної рідини та манометрів, 
якими, зазвичай, облаштовані системи водопоста-
чання. 

Використання зазначеного показника у розра-
хунках вартості життєвого циклу систем водопо-
стачання дозволяє проводити порівняння варіантів 
можливої модернізації обладнання та елементів 
систем з метою підвищення їх енергоефективності. 

Оцінювання втрат енергії у робочому процесі 
електронасосного агрегату та трубопровідній ме-
режі за показником питомих витрат електроенергії 
на перекачування одного метра кубічного рідини 
дає можливість створення системи моніторингу 
функціонування систем водопостачання та їх еле-
ментів. 
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Many industries use pumps to pump large volumes of liquids, consuming a significant amount of electrical energy 

for this purpose. The most common indicator of efficiency of water-supply process now there is the performance. Its 
definition for a complex branched hydraulic system is a time-consuming process that not always allows to take into 
account the influence of all the elements of water-supply system on the overall indicator of system’s operation 
efficiency. The article proposes a more appropriate measure - energy efficiency. A measure of energy efficiency should 
be scientifically substantiated specific quantity of electricity consumption per unit of production, that in water-supply 
system is determined by the specific indicator of electricity consumption for pumping of fluid’s unit volume. In real 
production’s circumstances this index at any moment of time can be determined by meter readings. To predict the 
energy efficiency of water-supply system’s pumping units operation loci of changes in the rate of specific electricity 
consumption for pumping fluid’s unit volume within the fields of pressure characteristics are designed and built 
graphically. Specified graphics allow to determine the efficiency of the pump unit’s use within the delineated field and 
at acceptable energy efficiency criteria to determine the zones of possible operation of pump unit and the technical 
measures for its modernization. The result of scientific researches is the іnstrument to make informed decisions 
concerning the creation of water-supply system with the projected level of energy efficiency. 
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