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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ 
СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 

 
В статті визначена проблема у сфері забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим 

перебуванням людей, віддалених від населених пунктів, розглянуто напрямок можливого усунення вказаної 
проблеми, проаналізовано технічні можливості і характеристики сучасних акумуляторних батарей, переваги та 
недоліки найбільш розповсюджених видів акумуляторних батарей та визначено перспективи їх використання в 
якості автономних джерел живлення автоматичних установок з електроприводами в системах протипожежного 
захисту об’єктів з масовим перебуванням людей. 
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Вступ і постановка задачі. Надзвичайні ситуації (НС), які мали місце у різних 

куточках світу наприкінці 2010 року та у 2011 році вказують на необхідність координальних 
змін поглядів на забезпечення захисту та ліквідації наслідків НС. 

 Одним із шляхів вирішення проблеми захисту будівель з масовим перебуванням людей 
є обладнання таких об’єктів системами протипожежного водопостачання з окремими 
насосами, для яких передбачено резервуари з водою, яка лишається найбільш 
розповсюдженою, найдешевшою і екологічно чистою вогнегасною речовиною, а також 
електроживлення привідних двигунів здійснюється від двох вводів електромережі загального 
користування. Однак, в умовах НС  при пожежах, коли є пошкодження лінії електропередач, 
електропостачання будівель стає недоступним, тому необхідно шукати шляхи вирішення 
даної проблеми у застосуванні засобів протипожежного захисту на початковій стадії 
розвитку пожежі із залученням чергового персоналу об’єкта. Адже це може призвести до 
великих матеріальних збитків і людських жертв.  

Мета роботи. На основі аналізу можливостей перетворення енергії, властивостей та 
характеристик сучасних акумуляторних батарей (АБ) визначити види батарей, які за своїми 
експлуатаційними характеристиками могли б бути використані в автономних (резервних) 
джерелах живлення установок та систем протипожежного захисту. 

Аналіз останніх досліджень. В системах протипожежного водопостачання будівель з 
масовим перебуванням людей головним елементом є асинхронний двигун з 
короткозамкненим ротором приводу водяного насоса підвищувача тиску води. Від його 
роботи залежить ефективність подачі води до осередку пожежі. Цей двигун живиться від 
мережі загального користування. У випадку відсутності живлення в електричній мережі 
привідний двигун насоса і система протипожежного водопостачання в цілому стають не 
працездатними. Тому необхідно передбачати живлення електродвигуна від автономного 
джерела.  

Джерела автономного живлення з АБ можна розмістити в приміщеннях щитової даних 
будівель. В них практично відсутня інерційність. Генераторні установки можна 
використовувати для господарських потреб. 

Одна із схем електроживлення привідного двигуна насоса підвищувача тиску води від 
автономного джерела з використанням АБ наведена на рис.1. 

 



 

 
Рис.1. Схема електроживлення АД від автономного джерела  

 
На схемі А1,А2 – автономні інвертори напруги; Т1, Т2 – трифазні трансформатори; АД 

– асинхронний двигун приводу насоса; Н – насос. Для збільшення напруги АБ з’єднують 
послідовно, а для збільшення ємності – паралельно. Потужність джерела напруги 
визначається кількістю елементів АБ і її можна визначити за формулою 

 

ddd IUP = ,                                                                      (1) 

 

де dU - напруга на виході батарей; dI - струм розряду батарей.  

Струм розряду АБ залежить від ємності батареї. Для більшості АБ розрахункове 
значення струму можна визначити з ємності при стандартному 20 годинному розряді. При 
більшому струмі, час розряду АБ буде меншим.  

У випадку послідовно з’єднання 10 свинцево-кислотних автомобільних АБ з напругою 

12 В, ємністю 55 Аh (рис. 1), отримаємо BU d  120= . Тоді з (15)  AId 25= . Згідно (6), час 

розряду АБ буде рівним: 
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Cучасні АБ характеризуються високою ємністю С (Аh), великим числом циклів заряд-
розряд (до1000), малими розмірами і значенням показника Пекерта n близьким до одиниці.  
 

Висновки. Автономні джерела живлення дадуть змогу забезпечити безперебійну 
роботу насосів на протязі тривалого часу від моменту виявлення пожежі до прибуття 
оперативно-рятувальних підрозділів, зменшити інерційність спрацювання системи 
протипожежного захисту, розмістити елементи безперебійного живлення в приміщеннях 
будівлі не збільшуючи пожежної небезпеки. Одночасно цими АБ можна живити мережу 
аварійного освітлення при безпечних напругах. 
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В статье определена проблема в сфере обеспечения противопожарной защиты объектов с массовым 
пребыванием людей удаленных от населенных пунктов, определенно направление возможного устранения 
указанной проблемы, проанализировано технические характеристики современных аккумуляторных батарей, 
преимущества и недостатки наиболее распространенных видов аккумуляторных батарей и определенно 
перспективы их использования в качестве автономных источников питания автоматических установок с 
электроприводами в системах противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей. 
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FIRE-PREVENTION DEFENCE 
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In the article a problem is certain in the field of providing of fire-prevention defence of objects with the mass 
stay of people remote from settlements, direction of possible removal of the indicated problem is certain, history of 
development of storage batteries, technical descriptions of modern storage batteries, advantages and lacks of the most 
widespread types of storage batteries and certainly prospects of their use, is analysed as autonomous sources of feed of 
plug and plays all-electric in the systems of fire-prevention defence of objects with the mass stay of people. 

 


