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Істотне збільшення кількості надзвичайних ситуацій природного та 

техногенного характеру, які призводять до знеструмлення об’єктів, міст і цілих 
районів, вимагає по новому подивитись на проблему енергозабезпечення об’єктів 
та розробки альтернативних автономних джерел електричної енергії, які б 
забезпечували безперебійну роботу систем протипожежного захисту, зокрема 
внутрішнього протипожежного водопостачання об’єктів. 

Для прикладу в обґрунтуванні алгоритму роботи системи керування 
роботою внутрішнього протипожежного водопостачання розглянемо базу 
відпочинку «Захар Беркут» [1], яка розташована в с. Волосянка Сколівського 
району Львівської області.   

Напір води, який повинен забезпечувати водяний насос повинен становити [1]. 
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Гідравлічні характеристики внутрішнього протипожежного водопостачання 
показані на рис. 1. Розташування точки «А», яка відповідає потрібній витраті  

води на гасіння ліворуч від точки «В», 
що характеризує робочу точку 
гідравлічної системи і забезпечення 
нею розрахункових параметрів (H,Q) у 
відповідності до [2]. 
        Експериментально визначено [1], 
що протягом 1 години роботи системи 
внутрішнього протипожежного 
водопостачання від автономного джерела 
з АБ, напруга живлення АД знизилась на 
10%. Напір, який створює водяний насос 
системи ВПВ що живиться від 
автономного джерела з АБ, протягом 
розрахункового часу (1 год) знаходиться 
в межах вимог [2] і становить 

20,1 м.вод.с. У випадку непередбачуваного зменшення напруги акумуляторних 
батарей з різних причин, зменшується  напруга живлення АД, що в свою чергу 
зменшує його крутний момент і, як наслідок, параметри водяного насоса, а також 
час роботи внутрішнього протипожежного водопостачання. З метою 
забезпечення розрахункових параметрів  внутрішнього протипожежного 
водопостачання та розрахункового часу його роботи, не збільшуючи потужності 
джерела живлення (АБ), ми пропонуємо регулювання частоти живлення АД за 
зворотнім зв’язком рис. 2, де АБ – блок акумуляторних батарей, АІН – автономний 
інвертор напруги, 

 
Рисунок – 1 Спільна робота насоса та 

внутрішнього протипожежного 
водопроводу 



АД – асинхронний двигун приводу привода водяного насоса, СК – система 
керування, Н – водяний насос. 

Доцільно здійснювати регулювання частоти в межах 5% [1, 3], що становить 
2,5 Гц. 

Для уникнення вказаної ситуації система керування формує керуючий 
вплив на АІН для збільшення частоти напруги живлення АД  на 0,5 Гц. Якщо 
прийняти, що момент навантаження не змінюється або мало змінюється, то в 

результаті кутова швидкість [1] вала 
АД (АИР80В2У3) збільшується до 
293,5 рад. 

 Механічні характеристики 
АД водяного насоса системи ВПВ при 
номінальній напрузі живлення та 
пониженій на 10% (340 В), що 
утворилась в результаті розряду АБ, а 

також при збільшеній частоті напруги на 0,5 Гц ( точка С), показані на рис. 3.  
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Рисунок – 3 а)залежність кутової швидкості АД від моменту (точка С при 
f=50,5Гц); б)робоча точка внутрішнього протипожежного водопостачання (точка С 
при f=50,5Гц) 

 
Таким чином при мінімальній напрузі робоча точка системи 

перемістилась з точки «В» в точку «С». Тим самим збільшивши напір в 
системі. 
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Рисунок – 2 Структурна схема 

керованого живлення асинхронного 
двигуна 


