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Використання інерційних електромеханічних накопичувачів енергії
як автономних джерел живлення

В даний час підвищення ефективності використання електричної енергії є
актуальним завданням. Одним з шляхів підвищення ефективності споживання
електроенергії є застосування накопичувачів енергії. Слід зазначити, що
накопичувачі енергії здатні вирішувати завдання збереження і перетворення
енергії, забезпечувати реалізацію оптимальних режимів роботи обладнання,
живлення споживачів з нестандартними параметрами.

Одним з перспективних типів систем накопичування енергії та її
послідуючого використання для зменшення втрат, є комплекс, який складається
з механічного інерційного накопичувача енергії та електромеханічного
перетворювача. Такий комплекс дозволяє зберігати електричну енергію,
перетворюючи механічну енергію, яка запасається у вигляді кінетичної енергії
обертового маховика, в електричну енергію для зовнішнього споживача. Такі
установки носять назву кінетичних накопичувачів енергії (КНЕ).

В якості електромеханічного перетворювача енергії можуть
використовуватися різні типи електричних машин (ЕМ): вентильно-індукторна,
асинхронна, синхронна та постійного струму. Вибір конкретного типу ЕМ є
достатньо важливим, тому що впливає на конструкцію та параметри не тільки
ЕМ і всієї системи в цілому.

Серед достоїнств КНЕ можна виділити наступні: компактність, екологічна
чистота, високий коефіцієнт корисної дії (86–88) %, термін їх експлуатації
понад 10 років, необмежений ресурс роботи, простота експлуатації і
обслуговування, менші витрати на вартість системи охолодження.

Створення інерційних електромеханічних накопичувачів енергії є
сучасною задачею з точки зору реалізації питань енергозбереження. Такі
накопичувачі енергії повинні відповідати наступним вимогам:

1) здатні зберігати накопичену енергію впродовж тривалого часу;
2) мати достатньо високий коефіцієнт корисної дії та кількість енергії,

накопиченої на одиницю маси;
3) бути безпечні для навколишнього середовища та в експлуатації.
Важливим аспектом при виборі пристрою зберігання енергії є його

вартість. За допомогою розрахунків неважко переконатися, що на тривалому
проміжку часу, інерційні електромеханічні пристрої зберігання енергії є більш
економічними, ніж системи зберігання на акумуляторних батареях (АБ).
Основними причинами цього є низька вартість технічного обслуговування і
тривалий термін служби маховика в порівнянні з батареєю, що швидко окупає
додаткові витрати на початковому етапі. Інерційний пристрій зберігання енергії
(з маховиком) зазвичай має такий же самий термін експлуатації, як і комплекси



ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 3) Матеріали конференції, 2015116

з акумуляторами, але в останніх батареї необхідно міняти декілька раз протягом
терміну експлуатації. Графіки витрат можна побачити на рис. 1, де в обох
графіках закладені витрати на технічне обслуговування [1].

Рис. 1 – Графіки витрат різних систем резервного живлення
впродовж періоду експлуатації

З точки зору вибору електромеханічних перетворювачів, які можуть бути
рекомендовані для комплексів з інерційним накопичувачем, найбільш
перспективні по техніко-економічним показникам, на наш погляд, є синхронні
генератори на постійних магнітах, які мають безконтактне виконання ротора.
Відсутність ковзаючого електричного контакту обумовлює підвищення ресурсу
ЕМ і спрощує їх експлуатаційне обслуговування.

Застосування рідкоземельних постійних магнітів з високою питомою
енергією дозволяє істотно поліпшити масогабаритні та енергетичні показники
генератора [2]. Але подібні синхронні генератори мають різноманітні
конструктивні виконання, до того ж відповідне виконання буде впливати на
конструкцію маховика. Розгляд та вибір конкретного конструктивного
виконання синхронного генератора є першим етапом у розробці інерційного
електромеханічного накопичувача енергії.
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