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В статті висвітлено проблему забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим перебуванням 
людей, які розташовані у віддалених від рятувальних частин населених пунктах та у важкодоступних районах. 
Запропоновано напрямок можливого усунення вказаної проблеми та наведено результати випробувань фізичної 
моделі пропонованої системи живлення. 
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Вступ і постановка задачі. Бажання людей до кращого, спонукає їх деколи до 

радикальних дій, пов’язаних з переплануванням існуючих приміщень і споруд і зміні їх 

функціонального призначення без погодження з відповідними органами, використання в їх 

оздобленні різноманітних матеріалів, в тому числі спалимих, не беручи до уваги вимоги правил 

пожежної безпеки, чим наражають себе та оточуючих на небезпеку. Додають небезпеки і 

надзвичайні ситуації (НС) природного характеру, кількість яких збільшилась у порівнянні з 

попередніми роками [1]. Напрямки удосконалення систем захисту населення від НС техногенного 

та природного характеру передбачають забезпечення протипожежного захисту об’єктів з масовим 

перебуванням людей незалежно від форм власності та підпорядкування. 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 і 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. Ліквідація НС в таких умовах 

можлива лише при залученні сил і засобів МНС України. Згідно [2] час слідування оперативно-

рятувальних підрозділів до місця виникнення пожежі визначається за формулою 

t = tп + tзб + tсл + tор          ,                                            (1) 
де  tп- час надходження інформації про пожежу, він приймається для міст – 8-10 хв, для 
сільської місцевості – 10-14 хв; 
tзб – час збору та виїзду пожежно-рятувального підрозділу, приймають  (1 хв); 
tсл − середній час слідування на пожежу (7…8 хв); 

 tор – час необхідний для оперативного розгортання та введення сил і засобів пожежно-

рятувальних підрозділів (5 хв). 



Враховуючи віддаленість об’єктів, особливо у гірській місцевості, завантаженість та стан 

доріг, зокрема в зимовий період, час прибуття до місця виклику збільшиться в 2-3 рази. 

Дослідження в [2] вказують на те, що час вільного розвитку пожежі може тривати  38 

хвилин. Це є основний фактор небезпеки. Тому використання первинних засобів 

пожежогасіння на початковій стадії розвитку пожежі із залученням чергового персоналу, 

може запобігти жертвам серед населення, значно скоротити матеріальні втрати від пожежі, а 

в деяких випадках і ліквідувати НС. 

Мета роботи. В лабораторних умовах дослідити часові характеристики приводу 

водяного насоса системи внутрішнього протипожежного водопостачання від автономного 

джерела. 

Результати досліджень. За відсутності електропостачання об’єкта від мережі 

загального користування, можна використати електричну енергію від автономних джерел з 

акумуляторними батареями (АБ). Тому нами для таких випадків запропоновано живлення 

системи внутрішнього протипожежного водопостачання від  (АБ), схема якого наведена на 

рис.1. 

 

Рис.1. Схема живлення АД 

Розрахунок параметрів елементів системи дає можливість забезпечити  асинхронний 

двигун (АД) привода водяного насоса живленням з параметрами, які відповідають 

параметрам мережі загального користування (рис. 2) та відкинути необхідність заміни 

існуючого АД на будь-який інший двигун. 

 

а)                                                б) 

Рис.2. Форми струму і напруги живлення АД а) від мережі загального користування;  

б) від автономного джерела 



У пропонованій схемі формування напруги живлення АД відбувається в результаті 

додавання фазних напруг вторинних обмоток трансформаторів Т1 і Т2, які мають фазове 

зміщення на кут β (рис. 3).  
 

β

 
Рис. 3. Векторні діаграми фазних напруг для першої гармоніки 

 
Процес формування напруги в схемі електропривода «автономний інвертор напруги – 

асинхронний двигун» (АІН-АД) представимо векторними діаграмами. За нульову відмітку 

вибрано лінію, яка збігається з вектором напруги фази 1 АІН1 (вертикальну лінію). Відлік 

кута β  в сторону, що збігається з напрямком обертання годинникової стрілки будемо 

приймати із знаком «-» (запізнення), а в протилежну сторону, – «+» (випередження) рис.4. 
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Рис. 4. Векторні діаграми формування трифазної напруги 

 

З метою уникнення пускових стрибків струму у схемі в реалізовано частотні закони 

зміни кутової швидкості обертання вала АД. Кутова частота поля АД визначається за 

формулою: 

( ) 020 )()( ptt ωωω += ,                                               (2) 

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 такий вигляд (рис.5)[4]. 
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а частотна характеристика змінюється рівномірно, задовольняючи залежність 
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Вказане співвідношення між напругою живлення U1, U2, U3 і f1, f2, f3 частотою забезпечує 

запуск двигуна при малих струмах без надлишкових втрат потужності (рис.2),що своєю 

чергою, дає можливість зберегти обмежений запас енергії акумуляторних батарей, тим самим 

збільшити час роботи електропривода та системи внутрішнього протипожежного 

водопостачання в цілому. 

  

u f

 
а)                                           б) 

Рис.5. Регулювання напруги та частоти:а – зміна напруги живлення від АБ; б – зміна 
частоти струму живлення АД 

 

Дослідження привода водяного насоса системи внутрішнього протипожежного водопостачання 

від автономного джерела показали, що запасу енергії обраних акумуляторних батарей типу «Plazma 

standart»  Б44.01.00.000 РЭ-1, із застосуванням системи керування, вистачає для роботи 

системи протягом однієї години (рис.6), що перебільшує прогнозований час прибуття 

оперативно-рятувальних підрозділів до місця виникнення надзвичайної ситуації. При цьому 

незначна зміна електричних характеристик привода не впливає на основні показники 

системи (довжина компактного струменя води) 

 



 

а)                                                             б) 

 

в) 

Рис.6. Параметри системи протипожежного водопостачання: а) падіння напруги 

живлення АД; б) струм споживання АД; в) падіння тиску в системі трубопроводів 

Висновки. 1. Для живлення асинхронних двигунів привода насосів – підвищувачів тиску 

води в системах внутрішнього протипожежного водопостачання можна використовувати 

автономні джерела з АБ і перетворювачами енергії. Як показали досліди, навіть з АБ, які за 

своїми характеристиками є одними з найгірших серед існуючих на теперішній час, ми 

можемо забезпечити тривалу роботу системи внутрішнього протипожежного 

водопостачання до приїзду оперативно-рятувальних підрозділів [3]. Застосувавши для 

живлення системи літій-іонні, або літій-полімерні АБ ми можемо значно збільшити час 

роботи системи не змінюючи її розміри та комплектність. 

2. Для ефективного використання запасу енергії АБ необхідно процес пуску двигуна 

регулювати, тобто здійснювати частотний пуск, оскільки пускові струми АД перевищують 

струм споживання двигуном в 5 разів.  

3. Запропоноване автономне джерело живлення можна застосовувати для живлення 

інших систем протипожежного захисту з різними параметрами напруги і струму. 
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О.В.Шаповалов, И.П.Кравец  

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ ПРИВОДА НАСОСА СИСТЕМЫ 

ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ АВТОНОМНОГО 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 

В статье отражена проблема обеспечения противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием 

людей, которые расположены в удаленных от спасательных частей населенных пунктах и в труднодоступных 

районах. Предложено направление возможного устранения указанной проблемы и приведены результаты 

испытаний физической модели предлагаемой системы питания.  

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, автономное питание, источник питания, противопожарное 

водоснабжение, асинхронный двигатель. 

 

 

 O.V.Shapovalov, I.P.Kravets   

RESULT OF RESEARCH OF WORK OF PUMP OF THE INTERNAL FIRE-

PREVENTION WATER SYSTEM DRIVE FROM THE AUTONOMOUS SOURCES OF 

FEED 

In the article the problem of providing of fire-prevention defence of objects is reflected with the mass stay of 

people which are located in remote from rescue parts settlements and in difficult of access districts. Direction of 

possible removal of the indicated problem is offered and the results of tests of physical model of the offered system of 

feed are resulted.  

Key words: storage battery, autonomous power, power supply, fire-prevention water-supply, induction motor. 

 


