
Як розрахувати вартість життєвого циклу 
насосу та терміни окупності. 

Приклади

Насосні системи становлять майже 20 відсотків світової потреби 
в електроенергії та становлять від 25 до 50 відсотків енергії, яка 
використовується в промислових установках.

Насосні системи застосовуються в широкому діапазоні. Вони 
надають побутові, комерційні та сільськогосподарські послуги; 
комунальні послуги з водопостачання та водовідведення; та 
промислові послуги для харчової, хімічної, нафтохімічної, 
фармацевтичної та гірничої промисловості. Хоча насоси зазвичай 
купуються як окремі компоненти, вони подають воду лише під час 
роботи в рамках системи. Вибір матеріалів та кількість енергії, яка 
використовується системою, залежить від конструкції насоса 
установки та способу роботи системи. Ці фактори взаємозалежні; 
вони повинні бути ретельно узгоджені один з одним та залишатися 
такими впродовж усього свого трудового життя.

Приймаючи рішення щодо фінансування проектів за обмеженими 
бюджетами, спокусливо мислити в короткостроковій перспективі. 
Прагнучи будувати проекти в рамках обмежених капітальних 
бюджетів, велике значення часто приділяється попереднім 
витратам, з невеликою увагою до майбутніх витрат. Довгострокове 
планування вигідно; менеджерам проектів та розробникам політики 
необхідно більш стратегічно продумати, як керувати та 
підтримувати ці системи. Оскільки фокус фінансування на ринку 
комерційних будівель зміщується на збереження системи, то більш 
широке використання аналізу, що враховує як короткострокові, так 
і довгострокові витрати, може забезпечити стійкість майбутніх 
бюджетів та краще управління нашою життєво важливою 
інфраструктурою.

Вартість життєвого циклу продукту (ВЖЦ)
Концепція вартості життєвого циклу продукції (PLCC) була 
вперше використана в середині 1960-х Міністерством оборони 
США для підтримки прийняття рішень щодо відбору тендерів на 
військові закупівлі. Тоді мислення про життєвий цикл було 
прийнято Міністерством охорони здоров'я, освіти та добробуту 
США в 1976 році, проект під назвою «Бюджетування життєвого 
циклу та витрати як допомога у прийнятті рішень». Загалом, 
державний сектор є відповідним промоутером життєвого циклу
розрахунки витрат (LCC ) 2, тоді як інші галузі 3 слідують 
повільніше. 

Міністерство енергетичних замовлень США визначає ЖЦП як 
"суму всіх прямих, непрямих, повторюваних, неповторних та 
інших пов'язаних з цим витрат на планування, проектування, 
розробку, закупівлю, виробництво, експлуатацію та 
обслуговування, підтримку, рекапіталізація та остаточне 
розпорядження реальної власності протягом очікуваного періоду 

життя для кожного аспекту програми, незалежно від джерела 
фінансування".

Аналіз витрат життєвого циклу
Аналіз ВЖЦ - це інструмент управління, який може допомогти 
компаніям мінімізувати відходи та максимально підвищити 
енергоефективність для багатьох типів систем, включаючи 
насосні системи. Насправді, повне розуміння всіх внесків, які 
становлять загальну вартість системи впродовж усього її життя, 
надаэ можливість різко скоротити витрати на енергію, 
експлуатацію та обслуговування, що призведе до важливих 
екологічних переваг.

Початкові витрати 
Придбання обладнання 
Установка насоса

Майбутні витрати 
Споживання енергії
Технічне обслуговування 
насосів
Робота насоса
Час простою

Процес, який використовується для проведення аналізу ВЖЦ, 
включає ті завдання, які дають можливість порівняльного 
дослідження конкуруючих проектів або програмних альтернатив. 
Процес починається з розробки оцінки ВЖЦ для кожної 
альтернативи, як правило, включаючи всі витрати на кожну фазу 
проекту. Мета - знайти найкраще вартісне рішення, пов'язуючи 
кожну альтернативу із тим, як вона задовольняє стратегічну ціль. 
Аналіз повинен бути неупередженим, враховуючи всі практичні 
альтернативи, і не повинен розроблятися для підтримки конкретного 
рішення. Він також повинен бути досить жорстким, щоб незалежні 
аудитори могли його переглянути і чітко зрозуміти, чому була обрана 
певна альтернатива.
На додаток до підтримки інвестиційного рішення аналіз ВЖЦ 
слід вважати живим документом та часто оновлювати, щоб 
відобразити зміни в обсязі, графіку чи бюджеті. Таким чином, 

Початкові витрати + майбутні витрати = вартість життєвого циклу (ВЖЦ)

How to calculate Life Cycle Costs and payback times.
Як розрахувати витрати життєвого циклу та терміни окупності. 

Адаптовано спеціалістами pumpselect
https://pumpselect.com.ua/
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Малюнок 1
Типовий варіант вартості 

життєвого циклу насоса ( ВЖЦ)

процес стає цінним інструментом для постійної оцінки того, 
як підтримувати або розширювати підприємство шляхом 
постійних інженерних оцінок.

Впровадження методів ВЖЦ
Існуючі системи дають більше можливостей для економії 
використання методів ВЖЦ, ніж нові системи з двох причин: 
по-перше, у встановленій базі є щонайменше у 20 разів більше 
насосних систем, ніж ті які будуть будуватися; по-друге, багато 
існуючих систем включають насоси або елементи управління, які 
не оптимізовані. Це пов’язано з тим, що задачі перекачування 
змінюються з часом, вимагаючи від систем постійно оновлювати 
або навіть переробляти. Для більшості об'єктів витрати на 
енергію або технічне обслуговування становлять основну 
частину ВЖЦ (див. мал.1). Через це важливо визначити поточну 
вартість енергії, очікуване річне зростання цін на енергоносії та 
передбачувані витрати на обслуговування впродовж життя 
системи. Інші елементи, такі як витрати на час простою, час 
виведення з експлуатації та екологічні витрати, також повинні 
бути оцінені та часто можуть визначатися на основі даних про 
вже існуючі об'єкти. Залежно від типології процесів, що 
виконуються в об'єкті, витрати на час простою можуть бути 
більш значними, ніж енергетичні або технічні компоненти 
рівняння, що робить втрати продуктивності від простою більш 
важливими.

Застосовуючи методи ВЖЦ, першим кроком є розуміння та 
аналіз кожного елемента рівняння ВЖЦ, визначення 
реалістичного значення для використання в обчисленні 
загальної вартості життєвого циклу. Слід зазначити, що 
підрахунок ВЖЦ не включає витрати сировини, яку споживає 
завод на виготовлення продукту.

Формула ВЖЦ 
ВЖЦ = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd

ВЖЦ = Вартість життєвого циклу 
Cic = початкові витрати, ціна придбання 
           (насоси, система, трубопроводи, допоміжні послуги)  
Cin = вартість встановлення та введення в експлуатацію 
           (включаючи навчання) 
Ce  = енерговитрати (прогнозовані витрати на роботу             
           системи, допоміжні послуги)
Co  = експлуатаційні витрати 
          (вартість робочої сили нормального системного нагляду)

3% Час простою

5% Екологічні 
витрати (включаючи 

утилізацію)

7% встановлення
10% 

придбання 
обладнання

10%
Робота 
насоса 

25% обслуговування 
насосу

45% споживання 
енергії

(Q ∙ H ∙ s.g.)
366 ∙ hP ∙ hM

P=  (кВт) 

Cm    = витрати на обслуговування та ремонт (планові та  
            передбачувані ремонти) 
Cs      =  витрати на простої (втрати виробництва)
Cenv = екологічні витрати (утилізація забруднюючих рідин та    
               речовин 
Cd      = витрати на виведення з експлуатації / захоронення  
               (включаючи відновлення місцевого середовища 
               та допоміжні послуги).

Cic – Initial Investment Costs
Початкові інвестиційні витрати
Конструктор повинен розробити оптимальну конструкцію насосної 
системи. Чим менше діаметр труб, тим менші витрати на їх 
придбання та встановлення. З іншого боку, труби меншого діаметру 
потребують більш потужного насоса, що призводить до більш 
високих початкових та експлуатаційних витрат. Крім того, менші 
розміри труб на всасі насоса зменшать кавітаційний запас системи 
(NPSHа), вимагаючи більшого насоса із меншою кількістю обертів 
двигуна, що зазвичай дорожче. Інші варіанти можуть бути зроблені 
на етапі проектування, що впливає на початкові інвестиційні 
витрати. Важливим вибором є якість обраного обладнання. Можливі 
варіанти вибору обладнання, виготовленого з матеріалів із різними 
показниками зносу, більш важкими підшипниками або 
ущільнювачами, або більш широкими пакетами управління, які 
можуть продовжити термін експлуатації насосної системи. Ці та інші 
варіанти можуть спричинити за собою більш високі початкові 
витрати, але зменшать їх загальну ВЖЦ (Вартість життєвого циклу)

Cin – Installation and Commissioning (Start-up) Costs
Витрати на встановлення та введення в експлуатацію (пуск)

Монтаж може здійснюватися постачальником обладнання, 
підрядником або персоналом заводу. Це рішення залежить від 
міркувань, включаючи: необхідні навички, інструменти та 
обладнання, договірні вимоги щодо закупівель, правила роботи, що 
регулюють місце установки та наявність професійних монтажників. 
Персонал заводу або підрядник повинен координувати нагляд за 
місцем роботи з постачальником. Повна установка повинна 
включати навчання керівників на місцях експлуатації та технічному 
обслуговуванню обладнання.

Введення в експлуатацію вимагає пильної уваги до інструкції 
виробника обладнання щодо початкового пуску та експлуатації. 
Слід використовувати інструкцію, щоб забезпечити роботу 
обладнання та системи в межах заданих параметрів. Остаточне 
огодження повинно відбутися після демонстрації успішної 
роботи.
Ce - Energy Costs 
          Витрати на енергію
Споживання енергії часто є одним з найвитратніших компонентів 
ВЖЦ, особливо якщо насосна система працює більше 2000 годин на 
рік. Споживання енергії обчислюється шляхом збору даних про 
схему виходу системи. Якщо модель є по суті стійкою, обчислення є 
простим, оскільки час на це не впливає. Якщо продуктивність 
змінюється з часом, потрібно встановити часовий шаблон 
використання.

Формула розрахунку вхідної потужності:
P  = потужність (кВт);
Q = витрата (м3/год);
H  = напір (м);
s.g.= питома вага;
hp  =  ККД насоса; 
hm  =  ККД двигуна;
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Інший варіант - врахувати найкоротший вірогідний термін 
експлуатації та найдовший термін експлуатації обладнання. У 
багатьох випадках є архівні дані про термін експлуатації 
(зверніться до наших менеджерів https://pumpselect.com.ua/). 
Вартість кожної події та загальна вартість цих несподіваних 
збоїв можна оцінити так само, як розраховуються витрати на 
регулярне обслуговування.

Cs – Downtime and Loss of Production Costs
          Час простою та втрата виробничих інвестицій
Вартість несподіваного простою виробництва залежить від 
конструкції системи. Однак, незважаючи на конструктивний 
або цільовий термін служби насоса, бувають випадки, коли 
трапляється несподіваний збій. Час простою може бути 
важливим фактором загального ККД. У випадках, коли вартість 
втраченого виробництва неприпустимо висока, запасний насос 
може бути встановлений паралельно в тій же системі, готовій до 
експлуатації. У випадку, якщо перший насос потребує 
обслуговування, запасний насос як резервний може негайно 
почати працювати, що зменшить ризик простоїв. Якщо 
використовується запасний насос, початкова вартість буде 
більшою, але вартість позапланового обслуговування 
включатиме лише витрати на ремонт.
Cenv – Environmental Costs, including Disposal of Parts and   
                Contamination from Pumped Liquid
                Екологічні витрати, включаючи утилізацію деталей та       
                забруднення 
Витрати впродовж терміну експлуатації насосної системи 
змінюються залежно від характеру рідин що перекачуються. 
Окремі елементи, такі як використовувані матеріали або 
технології, можуть зменшити кількість забруднення, але, як 
правило, при збільшенні інвестиційних витрат. Приклади 
забруднення довкілля можуть включати: охолодження води та 
утилізацію пакувальної коробки; спалах небезпечного 
відкачаного продукту; утилізація використаного мастила; і 
забруднені використовувані деталі, такі як пломби. Слід також 
включати витрати на екологічну інспекцію.
Cd – Decommissioning/Disposal Costs, including Restoration of    
           the Local Environment
           Витрати з виведення з експлуатації / знешкодження,              
           включаючи відновлення місцевого середовища
Зазвичай вартість утилізації насоснох систем буде різною.  
Токсичні, радіоактивні або інші небезпечні рідини матимуть 
законодавчі екологічні вимоги, які будуть в основному 
однаковими для всіх конструкцій системи. 

Total Life Cycle Costs
Загальні витрати життєвого циклу
Орієнтовні витрати на елементи, що складають загальну ВЖЦ, 
повинні бути узагальнені, щоб забезпечити порівняння 
розглянутих варіантів. Найкращий спосіб зробити це підрахунок 
кожного елемента та його вартості. Пояснення повинні 
надаватися, коли значення не вводиться. Орієнтовні витрати 
можуть бути підсумовані для отримання значень ВЖЦ для 
порівняння, включаючи неякісні фактори оцінки.

Інші грошові фактори, які слід враховувати при 
розробці ВЖЦ, включають:
• Ціни на енергоносії

Потрібні розрахунки для отримання окремих даних, що 
показують продуктивність кожного насоса та системи, що 
розглядається в межах вихідного діапазону. Продуктивність 
може бути виміряна одним із двох способів - загальна 
ефективність насосного агрегату або ефективність роботи 
системи на різних вихідних рівнях. Вибір і застосування 
керування ( частотні перетворювачі, плавні пуски, ін.) 
впливатимуть на споживання енергії. Наприклад двигун, 
керований приводом зі змінною швидкістю, може споживати 
різну кількість енергії при різних робочих налаштуваннях.
Використання дросельного клапана, зменшення тиску або байпас 
потоку для управління знизить ефективність роботи та 
збільшить споживану енергію.

Споживання енергії повинно бути побудовано на тій же самій 
основі часу, що і значення використання, щоб показати їх 
взаємозв'язок із схемою використання. Площа під кривою потім 
представляє загальну енергію, що була поглинута системою. 
Результат буде в кВт*год. Якщо різні витрати на потужність при 
різних навантаженнях, то площі повинні бути загальними для 
цих навантажень. Після того, як показники будуть визначені для 
енергії, що постачається, їх можна застосувати до загальної 
кВт*год для кожного діапазону (тобто періоду швидкості). Тоді 
загальна вартість енергії що була поглинена може бути знайдена 
для кожної системи, що розглядається, та побудована на графіку 
за той самий проміжок часу.

Нарешті, слід враховувати витрати енергії та кошти на 
допоміжні послуги. Наприклад, вартість запуску контуру 
охолодження з використанням води включала б у себе наступне: 
вартість води (подача), послуга бустерної насосної станції, 
фільтрація, циркуляція та теплообмінник.

Co – Operation costs
          Експлуатаційні витрати
Експлуатаційні витрати - це витрати на експлуатацію насосної 
системи. Ці витрати сильно різняться залежно від складності та 
задач системи. Наприклад, насос з аварійним режимом роботи 
може вимагати щоденних перевірок на наявність надійності в 
межах певних параметрів. Повністю автоматизована система 
може потребувати лише обмеженого нагляду. Регулярне 
спостереження за функціонуванням насосної системи може 
попередити операторів про можливі проблеми в роботі системи. 
Показники продуктивності включають зміни вібрації, сигналу 
ударного імпульсу, температури, шуму, енергоспоживання, 
витрати та тиску.

Cm – Maintenance and Repair Costs
           Витрати на обслуговування та ремонт
Отримання оптимального терміну експлуатації насоса вимагає 
регулярного обслуговування. Виробник проінформує 
користувача про інтервали обслуговування - вартість яких 
залежить від часу та частоти обслуговування та вартості 
матеріалів. Конструкція також може впливати на ці витрати, такі 
як матеріали, легкість доступу до деталей, що обслуговуються. 
Основні заходи з технічного обслуговування можуть потребувати 
переміщення насоса до сервісного майданчику. Простой може 
спричинити скорочення виробництва та/або витрати на оренду 
тимчасової заміни. Ці витрати можна звести до мінімуму, 
пропонуючи сервісне обслуговування в періоди планових 
зупинок або переключення технологічних процесів.

Загальна вартість обслуговування визначається шляхом 
множення витрат на подію або кількість подій, очікуваних 
впродовж життєвого циклу насоса. Хоча несподівані збої 
неможливо передбачити, їх можна оцінити статистично шляхом 
обчислення середнього часу між відмовами (СЧМВ).

• Очікуване щорічне зростання цін на енергоносії (інфляція)
впродовж життєвого циклу насосної системи

• Ставка дисконтування, щоб пристосувати минулі та майбутні
вигоди / витрати до інфляції та зробити їх еквівалентними за часом

• Процентна ставка
• Очікуваний термін служби обладнання (розрахунковий період)
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Крім того, користувач повинен вирішити інші витрати, які слід 
включати, такі як технічне обслуговування, простої, екологічна 
безпека та утилізація.

Проектування насосної системи
Розробка насосної системи є ключовим фактором для 
мінімізації ВЖЦ, оскільки він враховує взаємодію між 
компонентами та розрахунок робочох параметрів. Правильна 
конструкція системи не тільки знижує ВЖЦ, але і забезпечує 
максимальну ефективність. Наприклад, діаметр труби повинен 
бути розрахований відповідно до потоку та необхідного напору, 
що створюються насосом (ими), оскільки експлуатаційні 
витрати безпосередньо залежать від діаметра трубопроводів.

Діаметр трубопроводу обирається виходячи з наступного:

• Економія всієї установки, так що загальна вартість насосів, 
трубопроводних систем та витрат на насос є мінімальною

• Необхідна найменша швидкість потоку для застосування 
(наприклад, уникнення осідання мулу в трубопроводі)

• Необхідний мінімальний внутрішній діаметр для застосування 
(наприклад, перекачування рідин із домішками)

• Максимальна швидкість потоку для мінімізації ерозії в 
трубах та арматурі

• Стандарти виробництва

Зменшення діаметра трубопроводів має такі наслідки:
• Зменшення витрат на закупівлю та встановлення 

компонентів трубопроводів та арматури
• Витрати на встановлення насоса збільшаться внаслідок 

збільшення втрат по напору. Більш високонапорні насоси та 
більш потужні двигуні. Витрати на електропостачання також 
зростуть

• Експлуатаційні витрати зростуть внаслідок збільшення 
споживання енергії через втрати на тертя в трубопроводах.

Робоча точка насоса визначається перетином кривої системи та 
кривої насоса, як показано на малюнку 2.

Приклад
У цьому прикладі ВЖЦ-аналіз однонасосного контуру, який 
транспортує технологічну рідину з одного резервуару в інший 
резервуар під тиском. Теплообмінник нагріває рідину, а регулюючий 
клапан визначає швидкість надходження в резервуар, що 
знаходиться під тиском.

Аналіз ВЖЦ робиться для чотирьох можливих рішень:
A. Для встановлення перепаду високого тиску може бути 
встановлений новий регулювальний клапан 
B. Робоче колесо насоса зменшеного тирозміру, щоб насос утворював 
менший тиск. Як результат меньші втрати на регулюючій арматурі
C. Можна встановити частотний перетворювач (VFD), а клапан 
регулювання потоку зняти. VFD може змінювати швидкість насоса, 
що дозволить досягати бажаного технологічного потоку рідини. 

D. Систему можна залишити такою, якою вона є, прогнозуючи 
щорічний ремонт клапана регулювання потоку 

На малюнку 4 показано, як різні рішення впливають на  
систему та насоси.

Малюнок 3

Накопичувальний резервуар

Насос

Резервуар під тиском 

Регулююча арматура

Теплообмінник

Малюнок 2
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Витрата

Робоча крива насоса

Робоча точка

Характеристика
системи

Споживання 
енергії

Статичний напір

Q

H Стандартне 
робоче колесо 

Знижена швидкість

Крива системи A& D
Крива системи B

Крива системи C

У власника заводу виникають проблеми з регулювальним 
клапаном, який виходить з ладу кожні 10-12 місяців через 
кавітацію (утворення повітряних бульбашок у рідині, які 
спричинять ударні хвилі та пошкоджюють обладнання). Це 
призводить до витрат 4000 Євро за кожен ремонт. Під час огляду 
системи, інженер з обслуговування насосів виявив, що насос має 
значно більший типорозмір ніж потрібно для ціє системи.

Н
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П
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H

Витрата

Малюнок 4
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Зменшене 
(підрізане)
робоче колесо 
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Порівняння витрат на модифікацію насосної системи у прикладі 
наведено в таблиці 1 (однорічний часовий інтервал) 
та таблиці 2 (восьмирічний часовий інтервал).

Таблиця 1

Припущення для розрахунку ВЖЦ:
• Ціна електроенергії: 0,15 Євро за кВт/год
• Обладнання працює 6000 годин на рік
• Повсякденне обслуговування коштує 500 Євро; 

з ремонтом коштує 2 500 Євро
• Жодних витрат на виведення з експлуатації та утилізацію
• Вісім років очікуваного робочого ресурсу насоса

Порівняльна таблиця ВЖЦ

Таблиця 2

1  Langdon, Davis. Literature review of Life Cycle Costing

 and Life Cycle Assesmant. Draft Review June 2006:6

2  Woodward, D. Life Cycle Costing – Theory, İnformation Acquisition
And Application. International Journal of Project Management, 1997; 
15:(6):335-344

3  Lindholm, A. and Suomala, P. Learning by Costing: Sharpening
Cost Image through Life Cycle Costing. The 7th Manufacturing 
Accounting Research Conference. Tampere, Finland, May 30 - June 1, 
2005

4  “Pump Life Cycle Costs: A Guide to LCC Analysis for Pumping
Systems”. Authors: Hydraulic Institute; Europump; and US 
Department of Energy’s Office of Industrial Technologies

Вартість Заміна
арматури 

Зменшене 
робоче 
колесо 

Частотник

Діаметр 
колеса 

430 мм 375 мм 430 мм 430 мм

Напір 71,7 м 42,0 м 34,5 м 71,7 м

Ефек. 
насоса 

75,1% 72,1% 77% 75,1%;

Витрата 80 м3/год 80 м3/год 80 м3/год 80 м3/год

Спож. 
енергії 23,1 кВт 14,0 кВт 11,6 кВт 23,1 кВт

Вартість 20 790 Євро 12 600 Євро 10 400 Євро 20 790 Євро

Вартість на рік

Клапан 5 000 Євро 0 0 0

Змінене 
роб.колесо 

0 2 250 Євро 0 0

Частотник 0 0 5 000 Євро 0

Застосув.
частотника 

0 0 1 500 Євро 0

Щорічна 
арматура 0 0 0 4 000 Євро

Вхідні дані

Початкова 
інвестиція 

5 000 2 250 6 500 0

Вартість кВт/год 0,15 0,15 0,15 0,15

Середня потуж 
обладнання в 

кВт
23,1 14,0 11,6 23,1

Моточаси 
на рік 

6 000 6 000 6 000 6 000

Вартість енер/рік 20 7900 12 600 10 440 20 790 

Вартість обсл 500 500 1 000 500

Ремонт кожні 2 р 2 500 2 500 2 500 2 500

Інші щорічні витр. 0 0 0 4 000

Простой 0 0 0 0

Екологія 0 0 0 0

Виведення 
з експлуатації 0 0 0 0

Час роботи років 8 8 8 8

Процентна ставка 0 0 0 0

Рівень інфляції (%) 0 0 0 0

Результати

€ 183 320 € 115 050 € 104 020 € 200 320

Ремонт
арматури 

1  Ленґдон, Девіс. Огляд літератури щодо життєвого 
циклу та оцінки життєвого циклу. Проект огляду 
червень 2006 року: 6

2  Вудвард, Д. Вартість життєвого циклу - теорія, придбання інформації та 
застосування. Міжнародний журнал управління проектами, 1997; 15: (6): 
335-344

3  Ліндгольм, А. та Суомала, П. Навчання за калькуляцією: Зростання 
зображення собівартості за допомогою життєвого циклу. 7-а науково-
дослідна конференція з обліку виробництва. 
Тампере, Фінляндія, 30 травня - 1 червня 2005 року

4  «Витрати на життєвий цикл насоса: Посібник з аналізу вартості 
життєвого циклу для насосних систем». Автори: Інститут гідравліки; 
Європамп; і Управління промислових технологій Міністерства Енергетики 
США

Використана література та посилання 

Заміна
арматури 

Зменшене 
робоче 
колесо 

Частотник Ремонт
арматури 


