
1. Лабораторно-практична робота №1.3 Обчислення енерговитрат 

підприємства  

1.1 Мета роботи  

1. Вивчення методики обчислення кількості витрат енергоресурсів 

підприємством. 

2. Аналіз енергетичної ефективності проектів модернізації 

підприємства. 

 

Після виконання роботи студент повинен  

знати: 

- методику обчислення кількості витрат енергоресурсів підприємством; 

- принципи визначення кількості умовного палива; 

- нормативні документи для обчислення кількості умовного палива; 

 вміти: 

- визначати кількість енергоносіїв, споживаних підприємством; 

- перераховувати кількість натурального палива в умовне. 

1.2 Ключові положення 

На практиці енергозбереження має дві основні складові: енергетичну, 

що визначається кількістю енергії, витраченою на виробництво одиниці 

товару (послуги), та економічною, що визначається кількістю коштів, 

витрачених на енергоресурси, що були використанні при виготовленні цього 

товару (послуги). При цьому враховується не тільки кількість енергоресурсів, 

витрачених безпосередньо на роботу основного обладнання, задіяного у 

технологічному процесі, а й на роботу допоміжних пристроїв та систем 

(системи опалення, освітлення, роботу адміністративного апарату, роботу 

прибиральниць – загалом усіх складових процесу виробництва).  

Кожна зміна технологічного або адміністративного процесу (як 

основного так і допоміжного) на виробництві, у тому числі і перебудова 

будівель, перенесення частини підприємства у інше приміщення, зміна 

місцезнаходження підприємства може привести до зміни кількості на якості 

споживаних енергоресурсів, та зміни кількості коштів, витрачених на 

енергоносії. 

У загальному випадку підприємство споживає різні види 

енергоресурсів (електричну енергію, теплову енергію, різні види моторного 

палива, тощо). Любі зміни на підприємстві можуть призвести до зміни складу 

енергоресурсів, які воно споживає. Наприклад, до проведення змін система 

опалювання підприємства функціонувала від міської централізованої системи 

теплопостачання, а під час проведення змін було встановлено індивідуальну 

котельну, що працює на паливних гранулах (пелетах). Таким чином, статті 

витрат на енергоресурси змінилися (до змін – теплова енергія, після змін – 

паливні гранули).  
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Наявність різних видів енергоносіїв призводить до виникнення задачі 

їх порівняння. У загальному випадку, порівняння різних видів енергоресурсів 

можна визначити через енергетичну ємність натурального палива 

(наприклад, теплоту згоряння), тобто обчислити кількість енергії (у МДж або 

кВт∙год), що міститься натуральному паливі, та виконати порівняння за 

кількістю енергії. Але на практиці більш зручно порівнювати не кількість 

енергії, а кількість енергоресурсів. Для цього було запропоновано 

переводити кількість натурального палива у відповідну кількість еталонного 

енергоносія який дістав назву «умовне паливо». 

Умовне паливо – одиниця обліку натурального (органічного) палива, 

яка використовується для порівняння ефективності різних видів палива та 

їхнього сумарного обліку. 

На сьогоднішній день у світі існують декілька видів умовного палива. 

У загальному випадку за одиницю умовного палива використовується паливо 

з питомою теплотою згоряння 7000 ккал/кг. У нафтогазовій геології для 

підрахунку запасів родовища в умовному паливі прийнято 1 млрд. м
3
 

природного газу переводити в 1 млн. т умовного палива. 

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) за одиницю умовного палива 

прийняло тонну нафтового еквівалента (Tonne of oil equivalent – ТОЕ). Одна 

тонна нафтового еквівалента становить 41,868 ГДж або 11,63 МВт∙год. У 

якості умовного палива застосовують також барель нафтового еквівалента 

(BOE): 1 ТОЕ = 7,11, 7,33 або 7,4 ВОЕ (залежно від типу бареля). 

У Франції за умовне паливо прийняте паливо, яке має або нижчу 

теплоту згоряння 27,3 МДж/кг (6500 ккал/кг), або вищу теплоту згоряння 

28,3 МДж/кг (6750 ккал/кг). У США та Великобританії за одиницю умовного 

палива беруть одиницю, яка дорівнює 1018 британським тепловим одиницям 

(36 млрд. т умовного палива). 

В Україні за умовне (базове) паливо, як у більшості країн світу, обрано 

антрацит, при згорянні 1 кг якого виділяється 7000 ккал (29,3 МДж) тепла, 

тому дані перерахунки називають перерахунками по вугільному еквіваленту. 

У загальному випадку для перерахунків натурального палива у умовне 

паливо по вугільному еквіваленту використовують формулу: 

Ву = Вн Qн / 7000 = ВнЕ, (1.1) 

де Ву – маса еквівалентної кількості умовного палива, кг; Вн – маса 

натурального палива, кг (тверде та рідке паливо) або м
3
 (газоподібне); Qн – 

нижча (мінімальна) теплота згоряння натурального палива, ккал/кг або 

ккал/м
3
; Е = Qн / 7000 – калорійний еквівалент. 

Особливістю перерахунку в умовне паливо є те, що використовується 

нижча теплота згоряння для даного виду палива. Тобто, якщо ви реально 

використовуєте паливо із більшою теплотою згоряння, у розрахунках усе 

одно слід використовувати коефіцієнти для нижчої теплоти згоряння даного 

виду палива. 

В Україні методика та коефіцієнти перерахунку в умовне паливо 

визначаються спеціальним державним органом та затверджується на рівні 
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Кабінету Міністрів України. На момент написання цього матеріалу дані 

розрахунки повинні проводитися відповідно до Методики розрахунку 

показника енергоємності валового регіонального продукту (наказ 

Держенергоефективності №63 від 21.07.2011). 

У різних країнах енергетична ємність одного й того ж самого виду 

палива може бути різною (наприклад, енергетична ємність 1 м
3
 природного 

газу, або 1 кг кам’яного вугілля суттєво залежить від конкретного родовища). 

Це призводить до того, що у різних країнах одиниця одного й того ж самого 

натурального палива (наприклад, 1 т вугілля) буде мати різну відповідну 

кількість умовного палива, яка додатково залежить від часу розрахунку 

(коефіцієнти перерахунку в умовне паливо періодично переглядаються та 

уточнюються). Тому при виконанні обчислень слід брати ті коефіцієнти, які 

використовуються у даній країні на даний момент. Коефіцієнти перерахунку 

в умовне паливо для України, актуальні на момент написання даного 

матеріалу приведені в таблиці (Таблиця 1.1). 

1.3 Методика визначення кількості умовного палива  

Вихідними даними для розрахунку є витрати коштів підприємства на 

конкретний вид енергоресурсу за рік. Для того щоб обчислити кількість 

даного виду енергоресурсу слід знати його вартість або тариф: 

Кнп = В / Т, (1.2) 

де Кнп – кількість натурального палива (т, л, кг, м
3
 тощо), В – витрати 

підприємства на даний вид енергоресурсу (Грн), Т – тариф на енергоресурс 

(Грн/<одиниця виміру>). 

Після визначення кількості натурального енергоресурсу можна 

визначити еквівалентну кількість умовного палива: 

Куп = КнпКпер,  (1.3) 

де Куп – кількість умовного палива, Кпер – коефіцієнт перерахунку 

натурального палива в умовне, який береться із таблиці (Таблиця 1.1). 

При виконанні перерахунків слід звертати увагу на те, щоб одиниці 

виміру Кн та Кпер були тотожні. Якщо ця умова не виконується слід спочатку 

перевести одиниці виміру Кнп у такі, які використовуються у коефіцієнті Кпер. 

 

Приклад обчислення витрат підприємства 

До проведення модернізації річні витрати підприємства складали: 

- електроенергія Вэл1 = 160 000 Грн; 

- теплопостачання Втп1 = 100 000 Грн; 

- дизельне пальне Вдп1 = 530 000 Грн.  

Після проведення модернізації річні витрати підприємства складають: 

- електроенергія Вэл2 = 230 000 Грн; 

- природний газ Впг2 = 180 000 Грн; 

- бензин Вбз2 = 380 000 Грн.  
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Таблиця 1.1– Коефіцієнти перерахунку обсягів органічного палива в 

умовні одиниці виміру 

Вид палива 
Одиниця 

виміру 

Коефіцієнт 

перерахунку в 

тонни умовного 

палива 

Вугілля кам'яне тонн 0,720 

Брикети, окатиші та аналогічні види твердого 

палива з кам'яного вугілля 
-»- 0,561 

Вугілля буре (лігніт) -»- 0,247 

Брикети, окатиші та аналогічні види твердого 

палива з вугілля бурого (лігніту) 

-»- 

 
0,558 

Торф неагломерований паливний -»- 0,300 

Брикети і напівбрикети торф'яні -»- 0,566 

Нафта сира -»- 1,430 

Газовий конденсат -»- 1,430 

Газ природний тис. м
3 

1,151 

Сланці горючі тонн 0,333 

Дрова для опалення тис. щільн. м
3 

0,263 

Промпродукт і шлам збагачувальних підприємств 

чорної металургії 
тонн 0,572 

Кокс та напівкокс з вугілля кам'яного, вугілля 

бурого та торфу 
-»- 0,976 

Авіаційний бензин -»- 1,4 

Бензин моторний -»- 1,49 

Паливо бензинове реактивне -»- 1,449 

Інші легкі фракції -»- 1 

Паливо реактивне типу керосин -»- 1 

Керосин для технічних цілей -»- 1,468 

Керосин для освітлення -»- 1,421 

Газойлі (дизельне паливо) -»- 1 

Інші середні фракції -»- 1,45 

Мазути топкові важкі -»- 1,358 

Пропан і бутан скраплені -»- 1 

Етилен, пропілен, бутилен, бутадіїн і гази нафтові 

інші або вуглеводи газоподібні, крім газу природн. 
-»- 1 

Кокс нафтовий і сланцевий -»- 1 

Мастила відпрацьовані -»- 1 

Присадки до мастил та палива -»- 1 

Кам'яновугільний газ, одержаний шляхом 

перегонки в коксових печах 
тис. м

3 
0,571 

Газ інший, не включений в перелічені групи тис. м
3 

1 

Електрична енергія тис. кВт∙год 0,123 

Теплова енергія Гкал 0,143 

 

Сумарні фінансові витрати на енергоресурси підприємства до та після 

проведення модернізації складають: 

 

В1 = Вел1 + Втп1 + Вдп1 = 160 000 + 100 000 + 530 000 = 790 000 Грн,  

В2 = Вел2 + Впг2 + Вбз2 = 230 000 + 180 000 + 380 000 = 790 000 Грн. 
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Бачимо, що модернізація не привела до зміни сумарних фінансових 

витрат на енергоресурси (В1 = В2). Але змінилося як кількісне споживання 

енергоресурсів (наприклад, споживання електроенергії зросло), так і якісне. 

Можна припустити, що підприємство було відключено від міської 

теплоцентралі і перейшло на опалення від власної котельної, а також були 

замінені агрегати (наприклад, парк автомобілів), що працюють на 

дизельному паливі на агрегати, що працюють на бензині. 

Спочатку створюється враження, що, оскільки реконструкція не 

принесла економічного ефекту, то і ефекту енергозбереження не 

спостерігається. Однак, насправді це може бути не так. Для того щоб знайти 

відповідь на це питання слід обчислити витрати енергоресурсів підприємства 

до та після модернізації в однакових одиницях виміру у якості якого слід 

використати умовне паливо. 

Визначимо тарифи на енергоресурси, наприклад, за методикою, що 

була запропонована у лабораторно-практичному занятті №1.1: 

- електроенергія Тел = 2,34 Грн/кВт∙год; 

- теплопостачання Ттс = 1415 Грн/Гкал; 

- дизельне пальне Тдп = 22 Грн/л; 

- бензин (А-95) Тбз = 24,3 Грн/л; 

- природний газ Тпг = 10,48 Грн/м
3
. 

Визначимо кількість натуральних енергоресурсів до та після 

проведення модернізації
1
: 

 

Кнп ел1 = Вел1/Тел = 160 000/2,34 = 68 376 кВт∙год, 

Кнп тп1 = Втп1/Ттп = 100 000/1415 = 70,67 Гкал, 

Кнп дп1 = Вдп1/Тдп = 530 000/22 = 24 090 л, 

 

Кнп ел2 = Вел2/Тел = 230 000/2,34 = 98 290 кВт∙год, 

Кнп пг2 = Впг2/Тпг = 180 000/10,48 = 17 176 м
3
, 

Кнп бз3 = Вбз2/Тбз = 380 000/24,3 = 15 638 л. 

 

 

Із таблиці (Таблиця 1.1) визначимо коефіцієнти перерахунку в умовне 

паливо (т.у.п. – тони умовного палива): 

- електроенергія Кпер ел = 0,123 т.у.п./тис. кВт∙год; 

- теплопостачання Кпер  тс = 0,143 т.у.п./Гкал; 

- дизельне пальне Кпер  дп = 1 т.у.п./т; 

- бензин Кпер  бз = 1,49 т.у.п./т; 

- природний газ Кпер  пг = 1,151 т.у.п./тис. м
3
. 

Бачимо, що одиниці виміру більшості енергоресурсів відрізняються від 

одиниць виміру коефіцієнтів перерахунку в умовне паливо, тому виконаємо 

перерахунок одиниць виміру натурального палива: 

                                           
1
 Оскільки період, що розглядається у даній задачі становить два роки, то за цей період тарифи 

можуть змінитися. У загальному випадку, при виконанні подібних розрахунків слід враховувати також 

можливе підвищення тарифів. У даному навчальному прикладі вважається що тарифи незмінні. 
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Кнп ел1 = 68 376/1000 = 68,4 тис. кВт∙год, 

Кнп тп1 = 70,67 Гкал, 

Кнп дп1 = 24 090∙0,86/1000 =20,7 т, 

 

Кнп ел2 = 98 290/1000 = 98,3 тис. кВт∙год, 

Кнп пг2 = 17 176/1000 = 17,2 тис. м
3
, 

Кнп бз3 = 15 638∙0,71/1000 = 11,1 т. 

 

 

Кількості дизельного пального та бензину було переведено із одиниць 

об’єму в одиниці маси. При цьому для дизельного пального – 1 л = 0,86 кг, 

для бензину 1 л = 0,71 кг. 

Тепер ми можемо обчислити кількість умовного палива, еквівалентного 

кожному енергоресурсу: 

 

Куп ел1 = Кнп ел1Кпер ел  = 68,4∙0,123 = 8,41 т.у.п., 

Куп тп1 = Кнп тп1Кпер тп = 70,67∙0,143 = 10,1 т.у.п., 

Куп дп1 = Кнп дп1Кпер дп =20,7∙1 = 20,7 т.у.п., 

 

Куп ел2 = Кнп ел2Кпер ел = 98,3∙0,123 = 12,1 т.у.п., 

Куп пг2 = Кнп пг2Кпер пг = 17,2∙1,151 = 19,8 т.у.п., 

Куп бз3 = Кнп бз3Кпер бз = 11,1∙1,49 = 16,54 т.у.п.. 

 

 

Таким чином, до та після проведення модернізації загальне споживання 

енергоносіїв підприємством складає: 

 

Куп1 = Куп ел1 + Куп тп1 + Куп дп1 = 8,41 + 10,1 + 20,7 = 39,21 т.у.п., 

Куп2 = Куп ел2 + Куп пг2 + Куп бз2 = 12,1 + 19,8 + 16,54 = 48,44 т.у.п.. 

 

 

Вартість 1 тони умовного палива до та після проведення модернізації: 

 

Вуп1 = В1/Куп1 = 790 000/39,21 = 20 148 Грн/т.у.п., 

Вуп2 = В1/Куп2 = 790 000/48,44 = 16 309 Грн/т.у.п.. 

 

 

Отже модернізація, з одного боку призвела до збільшення споживання 

енергії підприємством, з другого – відносна вартість однієї тони умовного 

палива зменшилась 19%. Таким чином підприємство стало купувати енергію 

дешевше. Якщо при цьому модернізація призвела до збільшення обсягів 

виробництва, то можливо, що кількість енергії, яку підприємство стало 

витрачати на виробництво одиниці товару чи послуги зменшилось і 

модернізація підприємства є цілком доцільною. 
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1.4 Лабораторно-практичне завдання 

1. Ознайомитися із принципами обчислення кількості енергоресурсів 

підприємства та методикою перерахунку їх кількості у відповідну кількість 

умовного палива, відповідно п.п. 1.2, 1.3. При виконанні цього пункту також 

доцільно ознайомитися із Методикою розрахунку показника енергоємності 

валового регіонального продукту (наказ Держенергоефективності №63 від 

21.07.2011), яку можна знайти у відкритих джерелах. 

2. Визначити економічну та енергетичну ефективність проведення 

модернізації на підприємстві. Вхідні дані взяти із таблиці (). Обчислити 

відносну вартість 1 тони умовного палива для підприємства до та після 

проведення модернізації. 

1.5 Умови виконання та захисту роботи 

Перед виконанням роботи студент отримує у викладача назву номера 

варіанта для якого необхідно виконати роботу. Під час планового заняття цей 

номер, як правило, відповідає номеру бригади. У випадку коли робота 

виконується студентом самостійно (наприклад, коли студент був відсутній на 

занятті) викладач назначає номер варіанту із таблиці (Таблиця 1.2) на 

власний розсуд. 

Робота вважається виконаною у випадку були виконані усі необхідні 

розрахунки та зроблені необхідні висновки. Викладач має право перевірити 

та попросити студента пояснити походження того чи іншого значення. У 

випадку сумнівів у коректності даних робота вважається невиконаною і 

студент повинен її переробити. Якщо викладач вважає, що робота виконана у 

повному обсязі він ставить відповідну відмітку у протоколі. 

До захисту допускаються студенти з протоколом, оформленим 

відповідно до вимогам до даної роботи. 

Захист роботи відбувається письмово шляхом вирішення тестового 

білет або за допомогою електронної системи тестування. Під час захисту 

студент повинен відповісти на 5 питань п.1.6. За кожну правильну повну 

відповідь на питання студенту нараховується 20 балів. За неповну відповідь – 

5…15 балів (залежно від ступеню повноти). За неправильну відповідь або у 

разі відсутності відповіді бали не нараховуються. Робота вважається 

захищеною у випадку, коли студент набрав не менше 60 балів. 

Під час захисту роботи студент може користуватися лише своїм 

протоколом, калькулятором та довідковими даними (видається викладачем). 

1.6 Питання на захист роботи 

1. Навіщо потрібно визначати загальну кількість енергоресурсів 

підприємства? 

2. У яких випадках кількість енергоресурсів перераховують в 

умовне паливо? 
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Таблиця 1.2 – Вхідні дані до лабораторної роботи 

№ бр. Область 
Витрати на енергоресурси, Грн 

До модернізації Після модернізації 

1 Вінницька 

Електроенергія – 136 000 

Природний газ – 230 000 

Дизельне пальне – 890 000 

Електроенергія – 360 000 

Вугілля – 230 000 

Бензин – 890 000 

2 Волинська 

Електроенергія – 362 000 

Теплова енергія – 377 000 

Дизельне пальне – 890 000 

Електроенергія – 123 000 

Вугілля – 864 000 

Бензин – 290 000 

3 Дніпропетровська 

Електроенергія – 333 000 

Вугілля – 864 000 

Бензин – 560 000 

Електроенергія – 516 000 

Природний газ – 1 100 000 

Дизельне пальне – 267 000 

4 Житомирська 

Електроенергія – 865 000 

Природний газ – 1 260 000 

Дизельне пальне – 150 000 

Електроенергія – 137 000 

Вугілля – 962 000 

Бензин – 320 000 

5 Запорізька 

Електроенергія – 150 000 

Теплова енергія – 874 000 

Бензин – 357 000 

Електроенергія – 270 000 

Природний газ – 544 000 

Дизельне пальне – 920 000 

6 Івано-Франківська 

Електроенергія – 631 000 

Природний газ – 356 000 

Дизельне пальне – 458 000 

Електроенергія – 423 000 

Вугілля – 234 000 

Бензин – 412 000 

7 Кіровоградська 

Електроенергія – 624 000 

Теплова енергія – 1 012 000 

Дизельне пальне – 410 000 

Електроенергія – 688 000 

Вугілля – 845 000 

Бензин – 320 000 

8 Львівська 

Електроенергія – 478 000 

Вугілля – 457 000 

Бензин – 361 000 

Електроенергія – 327 000 

Природний газ – 1 054 000 

Дизельне пальне – 415 000 

9 Миколаївська 

Електроенергія – 326 000 

Природний газ –  260 000 

Дизельне пальне – 880 000 

Електроенергія – 120 000 

Вугілля – 265 000 

Бензин – 1 012 000 

10 Полтавська 

Електроенергія – 236 000 

Теплова енергія – 248 000 

Бензин – 698 000 

Електроенергія – 257 000 

Природний газ – 653 000 

Дизельне пальне – 450 000 

11 Рівненська 

Електроенергія – 136 500 

Природний газ – 230 500 

Дизельне пальне – 890 500 

Електроенергія – 360 500 

Вугілля – 230 500 

Бензин – 890 500 

12 Сумська 

Електроенергія – 362 500 

Теплова енергія – 377 500 

Дизельне пальне – 890 500 

Електроенергія – 123 500 

Вугілля – 864 500 

Бензин – 290 500 

13 Харківська 

Електроенергія – 333 500 

Вугілля – 864 500 

Бензин – 560 500 

Електроенергія – 516 500 

Природний газ – 1 100 500 

Дизельне пальне – 267 500 

14 Херсонська 

Електроенергія – 865 500 

Природний газ – 1 260 500 

Дизельне пальне – 150 500 

Електроенергія – 137 500 

Вугілля – 962 500 

Бензин – 320 500 

15 Хмельницька 

Електроенергія – 150 500 

Теплова енергія – 874 500 

Бензин – 357 500 

Електроенергія – 215 500 

Природний газ – 500 500 

Дизельне пальне – 900 500 
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3. Який натуральній енергоносій та у якій кількості використано у 

якості основи (бази) умовного палива в Україні? 

4. Хто визначає (або де визначаються) коефіцієнти перерахунку в 

умовне паливо? 

5. У яких одиницях вимірюється умовне паливо? 

6. Яка кількість умовного палива відповідає певній кількості 

натурального палива (наприклад, 1 м
3
 природного газу)? 

7. Яка кількість натурального палива (наприклад, природного газу) 

відповідає певній кількості умовного палива (наприклад, 2,5 т)? 

8. На яку кількість градусів можна підігріти певну кількість води 

(наприклад, 1 л) якщо на підігрів було витрачено певну кількість 

умовного палива (наприклад, 300 кг)? 

9. Скільки часу працювало обладнання з певною потужністю 

(наприклад, 1 кВт), якщо на його роботу було витрачено певну 

кількість умовного палива (наприклад, 1 т)? 

1.7 Методика виконання роботи 

Після визначення вихідних даних (Таблиця 1.2) слід визначити тарифи, 

які можна взяти із лаб.-практ. роботи 1.1, та коефіцієнти перерахунку в 

умовне паливо (Таблиця 1.1). Після цього виконати необхідні обчислення, 

відповідно до п.1.3. Результати розрахунків занести до таблиці (Таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.3 – Результати дослідження 
 До модернізації Після модернізації 

<рес. 1> <рес. 2> <рес. 3> <рес. 1> <рес. 2> <рес. 3> 

Вартість, Грн       
Загалом, Грн   

Тариф       
Коефіцієнт перерахунку 

в умовне паливо 
      

Кількість енергоресурсу       
Кількість енергоресурсу (для 

перерахунку в мовне паливо) 
      

Кількість умовного палива,  

т.у.п. 
      

Загалом, т.у.п.   
Вартість енергоресурсу, 

Грн/т.у.п. 
  

1.8 Зміст протоколу 

1. Назва та мета роботи. 

2. Результати дослідження (Таблиця 1.3). 

3. Висновки. 

4. Місце для відміток про виконання та захист роботи (дата, фамілія, 

ініціали викладача, оцінка, підпис). 

5. Додаткові матеріали, що можуть стати студенту у пригоді під час 

захисту роботи (за вибором студента). 
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1.9 Приклад тестового білету 

 
1. Який натуральній енергоносій та у якій кількості використано у якості основи (бази) 

умовного палива в Україні? 

а) антрацит (7000 ккал/кг)  б) 1 м
3
 природного газу   в) бензин (47 МДж) 

г) вугілля (2,93 МДж) д) вугілля (29,3 МДж/кг) е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

 

2. Хто затверджує коефіцієнти перерахунку в умовне паливо в Україні? 

а) НАН України б) Президент України в) Облгаз 

г) КМУ України  д) Облради е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: г 

 

3. На яку кількість градусів можна підігріти 50 л води, якщо на підігрів було витрачено 

100 г умовного палива? 

а) 14 °С  б) 97,5 К в) 14 кг 

г)  173 °С д) 14 К е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, д 

Пояснення:  

Енергетична ємність 1 кг умовного палива  29,3 МДж/кг. 

Кількість енергій в 100 г умовного палива Q = 0,1∙29,3 = 2930 кДж. 

Питома теплоємність води С = 4,187 кДж/л∙°С 

Кількість енергії Q, яку потрібно витратити на підігрів об’єму V на Δt градусів 

Q = CVΔt. 

Звідси Δt = Q/CV = 2930 / 4.187∙50 = 14 °С = 14 К 

 

4. Яка кількість природного газу відповідає 2,5 т умовного палива? 

а) 2500 м
3
  б) 2,17 т  в) 2,5 тис. м

3
 

г) 2172 кг  д) 1,151 м
3
 е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: е 

Пояснення: Коефіцієнт перерахунку в умовне паливо для природного газу, відповідно до 

таблиці (Таблиця 1.1), дорівнює 1,151 т.у.п./тис. м
3 

Кількість природного газу еквівалентна 2,5 т умовного палива – 2,5/1,151 = 2172 м
3
 

 

4. Скільки часу працювало обладнання з потужністю 2 кВт, якщо на його роботу було 

витрачено 2 кг умовного палива? 

а) 8,14 год б) 16,28 год  в) 1 рік 

г) 8 год 8 хв д) 12 000 с е) Немає правильної відповіді 

Правильна відповідь: а, г 

Пояснення:  

Енергетична ємність 1 кг умовного палива  29,3 МДж/кг. 

1 кВт∙год = 3,6 МДж, таким чином, енергетична ємність 1 кг – 29,3/3,6 = 8,14 кВт∙год. 

Кількість енергії в 2 кг умовного палива Q = 2∙8,14 = 16,28 кВт∙год. 

Кількість енергії є добутком потужності P на час роботи t, Q = Pt. 

Звідси t = Q/P = 16,28/2 = 8,14 год = 8 год 8 хв = 29 304 с. 

 

Відповіді студента 

1 – б, д  0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

2 – д   0 балів (надана неправильна відповідь – д) 

3 – а, д 20 балів (надана повна відповідь) 

4 – е   20 балів (надана правильна відповідь) 

5 – а   10 балів (надана неповна відповідь) 

Оцінка – 50 балів (робота не захищена). 


