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Автоновне живлення приводу водяного насоса системи 
внутрішнього протипожежного водопостачання 

 
Забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим 

перебуванням людей, кількість яких в останні роки стрімко 
збільшується як в державному, так і в приватному секторах, є 
першочерговою задачею безпеки життєдіяльності людства. В умовах 
виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру, у випадку знеструмлення ліній електропередач, 
використання деяких системи протипожежного захисту стає 
неможливим через відсутність електроживлення. Враховуючи 
особливості розташування вказаних об’єктів, погодні умови, і під’ їзди 
до них, своєчасне використання сил і засобів оперативно-рятувальних 
підрозділів при локалізації і ліквідації пожежі ускладнюється, а інколи 
стає також неможливим. Тому необхідно шукати шляхи вирішення 
цієї проблеми у застосуванні наявних засобів протипожежного 
захисту на цих об’єктах на початковій стадії розвитку пожежі із 
залученням чергового персоналу, забезпечуючи при цьому роботу 
систем пожежогасіння, якими обладнаний об’єкт. 

Усі об’єкти з масовим перебуванням людей, незалежно від 
форми власності, обладнують системами внутрішнього 
протипожежного водопостачання з насосами підвищувачами тиску 
води, приводні асинхронні електродвигуни (АД) яких живляться від 
двох вводів електромережі загального використання. Однак, за 
відсутності електропостачання об’єкта, використати систему 
внутрішнього протипожежного водопостачання при пожежах не 
можна. В таких випадках потрібно передбачити резервне автономне 
живлення привідного АД насоса, як, наприклад, від дизель-
генераторної установки або акумуляторних батарей (АБ). 
Враховуючи, що генераторні установи потрібно розміщувати в 
окремій будівлі, так як вони створюють шуми і вібрацію, і для їх 
пуску та введення в роботу потрібний певний час, що в умовах 
виникнення і розвитку пожежі є недопустимо, нами запропоновано 
для живлення АД насоса використати електричну енергію від 
автономних джерел з АБ. Функціональна схема такого автономного 
джерела наведена на рис.1.  



 
 

Рис.1. Функціональна схема електроприводу 
 

В запропонованій схемі живлення АД може здійснюватися як від 
мережі загального використання, так і від АБ. При живленні від мережі 
електрична енергія поступає з мережі через керований випрямляч 2 на 
вхід блока батарей 3, де використовується для зарядки АБ, і з якого 
далі подається в схему перетворення і формування квазісинусоїдних 
напруг змінного струму, яка виконана на автономних інверторах 
напруги (АІН1, АІН2) і трифазних трансформаторах (Т1,Т2). У випадку 
відсутності електроживлення з мережі, енергія заряджених АБ 
використовується для живлення АД приводу насоса. Така схема 
електроживлення передбачає плавний пуск АД і завжди забезпечує 
надійну і безперебійну роботу насоса  системи внутрішнього 
протипожежного водопостачання незалежно від характеру 
надзвичайної ситуації. В схемі реалізовано частотні закони зміни 
кутової швидкості обертання вала АД. Кутова частота поля АД 
визначається за формулою: 

( ) 020 )()( ptt ωωω += ,                                               (1) 

де 2ω - частота ковзання; )(tω  - кутова швидкість ротора; ро – кількість 

пар полюсів АД. 
При частотному регулюванні швидкості зміна напруги живлення 

АД відбувається ступінчасто і має наступний вигляд (рис.2). 
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а частотна характеристика змінюється рівномірно, задовольняючи 
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Вказане співвідношення між напругою живлення і частотою забезпечує 
запуск двигуна при малих струмах без надлишкових втрат потужності 
рис.2 
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Рис.2. Регулювання напруги та частоти  

Формування кривої напруги живлення АД у схемі (рис.1) 
відбувається за рахунок того, що в першому блоці керування 7 
задаючий генератор імпульсів у відповідності до сигналу завдання 
формує послідовність їх надходження з частотою в 6 разів вище 
вихідної частоти напруги інверторів АІН1, АІН2, які відповідно 
поступають на вхід регістра інвертора  АІН1 і фазозсуваючого 
пристрою, на виході якого імпульси зсуваються на кут 30 ел. град. З 
виходу фазозсуваючого пристрою  імпульси надходять на вхід регістра 
другого інвертора АІН2. На виходах регістрів обох інверторів 
формується трифазна система парафазних сигналів типу "меандр", які 
після гальванічної розв'язки і підсилення поступають на керуючі входи 
силових ключів (транзистори, тиристори) мостових трифазних 
інверторів 8, 9. Причому на керуючі входи другого інвертора поступає 
система імпульсів, що є зсунута на 30 ел. град. Тому між відповідними 
фазними напругами інверторів є зміщення на кут 30 ел. град. (рис.3).  
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Рис.3. Векторні діаграми фазних напруг АІН1, АІН2 



Далі ці напруги на трансформаторах Т1 і Т2 додаються. При  
такому додаванні компенсуються вищі гармоніки і крива напруги має  
квазісинусоїдну форму (рис.4).  

 

 

а)                                                     б) 
 

Рис.4. Форма  напруги живлення АД:  
а) розрахункова; б) експериментально знята на діючій установці 

  
 Запропонована нами схема автономного живлення АД приводу 
насоса системи внутрішнього протипожежного водопостачання дає 
можливість використовувати для гасіння пожежі наявні системи, 
якими обладнані об’єкти, незалежно від стану електромережі 
загального використання, забезпечивши при цьому плавність пуску, 
номінальні параметри електроживлення для обраного АД та тривалий 
час його роботи, достатній для прибуття оперативно-рятувальних 
підрозділів. 
 На  рис.5. наведені результати експериментальних досліджень на 
діючій установці.  
 
 

 
а)                                                     б) 

 

в)                                                     г) 



 

 д)                                                      
Рис.5. Результати експериментальних досліджень: 

 а) осцилограма фазного струму АД під час пуску; б) осцилограма 
струму на вході АІН під час пуску АД; в) залежність струму на вході 
АІН під час роботи АД;   г) залежність тиску води в нагнітаючому 
водопроводі під час роботи насоса; д) залежність напруги живлення 
АД під час роботи насоса при живленні від АБ. 
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