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Методика ТЕР в енергетиці
При багатоваріантності задач побудови і розрахунку елементів СЕП
виникає необхідність в проведенні ТЕР для обґрунтування прийнятих
рішень.
При розрахунках і проектуванні СЕП використовують спеціальні
методичні вказівки для ТЕР: «Методика ТЕР в енергетиці».
В якості критерію оптимальності даного варіанта приймається мінімум
приведених витрат, які в загальному випадку представляють собою суму 3-х
складових:
С 

З  Ен  К  И У  min

,

(1)
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де:

Ен – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень Ен=0,12 ;
К – капітальні витрати за даним варіантом, вони складаються: із
вартості
обладнання; із будівельної частини і монтажних робіт.
Капітальні витрати, як правило, визначають за збільшеними
показниками
вартості, які визначаються за довідником;
(с)
И – експлуатаційне щорічні витрати на установки електропостачання;
И=Иа+Им+Ир+Ие ,
С=Са+См+Ср+Се , (2) де:
Са – щорічні амортизаційні відрахування на їх реновацію,
См – річні витрати на матеріали необхідні при експлуатації СЕП,
Ср – річні витрати на робочу силу, необхідну для бослуовування і
потоного
ремонту,
Се – вартість втрат електроенергії в елементах СЕП.
Зазвичай складові виразу (2) даються в долях К (кап.витрат), зокрема:
Са=Еа· К ,
де:

Еа – коефіцієнт відрахування на амортизацію (реновацію).

Оскільки сума наступних двох складових (См+Ср), як правило, значно
менше ніж Са:
Са » (См+Ср),
тому ця сума позначається:
Ст.р.=(См+Ср),
де: Ст.р. – витрати (річні) експлуатаційні (витрати) на поточний ремонт і
обслуговування СЕП і тоді:
Ст.р.=Ет.р. ·К,
де: Ет.р. – коефіцієнт відрахування на обслуговування і поточний ремонт.
Значення Еа і Ет.р. вказані в методиці і для довідки мають наступні
значення (приведенні в в.о.)
З урахуванням приведеного, вираз (1) може бути записаний в такій
формі:

.

Се= Се.уд. · Wе.л · t
Се.уд. – вартість 1кВт · ч;
Wел. – втрата потужності;
У – щорічні економічні втрати від порушень електропостачання.
Втрата в загальному випадку представляє собою суму:
У=Упр+Укосв
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Упр – прямі втрати, обумовленні самим фактом порушення
електропостачання.
Укосв – непрямі втрати, які залежить від часу перерви електропостачання
Укосв=Уо · Тг, де
Уо – удільні непрямі втрати, тобто вартість одної години простою.
Тг – число годин простою в рік від порушення електропостачання.
Тг=ωс · Твс .
При ТЕР для мереж, які містять мобільні електроустановки (шахти,
кар’єри і т.д.) методика основана на розрахунку приведених витрат
непридатна, оскільки тимчасові мережі на мають амортизаційних відчислень
і не мають балансової вартості.
У зв’язку з цим розрахунок (ТЕР) проводять за виразом аналогічному
виразу (3), де перша складова виражається:
Ср=Сс · Тсл,
де: Сс – витрати на спорудження СЕП,
Тсл – строк служби відповідного елемента СЕП.
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Зазвичай складові виразу (2) даються в долях К (кап.витрат), зокрема:
Са=Еа· К ,
де:

Еа – коефіцієнт відрахування на амортизацію (реновацію).
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менше ніж Са:
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тому ця сума позначається:
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И 

З  Ен  Еа  Ет. р.  К  С э У  min

Значення
Еа
1. РУ 35 – 110 кВ
0,084
2. РУ 6 – 10 кВ
0,063
3. БСК (компенсатори)
0,075
4. КЛ (кабельна лінія в каналах) 0,03
5. ВЛ до 10кВ
0,066
6. ВЛ 35 – 100кВ
0,053
7. електродвигун до 100кВ
0,102
8. електродвигун вище 100кВ
0,074

, (3)

Елемент СЕП

Ет.р.
0,01
0,1
0,008
0,015
0,01
0,01
0,017
0,01

Е
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Укосв=Уо · Тг, де
Уо – удільні непрямі втрати, тобто вартість одної години простою.
Тг – число годин простою в рік від порушення електропостачання.
Тг=ωс · Твс .
При ТЕР для мереж, які містять мобільні електроустановки (шахти,
кар’єри і т.д.) методика основана на розрахунку приведених витрат
непридатна, оскільки тимчасові мережі на мають амортизаційних відчислень
і не мають балансової вартості.
У зв’язку з цим розрахунок (ТЕР) проводять за виразом аналогічному
виразу (3), де перша складова виражається:
Ср=Сс · Тсл,
де: Сс – витрати на спорудження СЕП,
Тсл – строк служби відповідного елемента СЕП.

