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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ  ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО ПРОТИПОЖЕЖНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ  

Надійність роботи системи внутрішнього протипожежного водопостачання 
значною мірою залежить від надійності мережі живлення та електропривода насоса. 
Функціонування мережі супроводжується постійною зміною її станів – з 
працездатного до непрацездатного, виникнення та тривалість яких пов’язане з 
негативним впливом випадкових факторів експлуатаційного, природного чи 
техногенного характеру. За даними ПАТ «Львівобленерго» у 2012 році у 
Львівській області виникло 268 відключень ліній електропередач напругою 
110-35 кВ. З загальної кількості відключень 17 виникло з причин пошкодження 
обладнання, 165 припинень подачі електроенергії у населені пункти виникло з 
причин природного походження – грози, сильний вітер та снігопади, що 
становить 61,5% від загальної кількості.  

Основними параметрами, які характеризують якість роботи системи 
протипожежного водопостачання є напір та витрата вогнегасної речовини, що 
забезпечує водяний насос. Над удосконаленням конструкції насосів з моменту 
їх застосування у сфері протипожежного захисту працювали Л. Прандтль, К. 
Пфляйдерер, А.А. Ломакін, С.С. Руднев, О. Рейнольдс, А.І. Степанов. У світі 
сотні фірм продукують величезну кількість нагнітачів в тому числі і водяних 
насосів. Найвідоміші з них американська фірма «Duriron», французька 
«Guinard», російське об’єднання «Уралгидромаш», німецька «Kaeser», чеська 
«CKD», японська «Ebara». Однак вимоги до забезпечення електроживленням 
двигунів приводу водяних насосів системи протипожежного водопостачання не 
змінювались з 70-х років. Основними джерелами електричної енергії були і є 
електромережі з подвійними вводами від підстанцій та додаткове резервування 
за допомогою генераторних установок з двигунами внутрішнього згорання, які 
являють собою небезпеку, пов’язану з використанням горючих та 
легкозаймистих речовин.  

Розробка нових акумуляторних батарей і удосконалення існуючих схем 
перетворення енергії, сприяє розширенню сфери їх використання як безпечного 
та надійного джерела електричної енергії. Тому нами запропоновано для 
резервування електроживлення електроприводу водяного насоса системи 
внутрішнього протипожежного водопостачання схему з акумуляторними 
батареями і автономними інверторами напруги, наведену на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема електроживлення електроприводу водяного насоса  

Схема живиться від блока акумуляторних батарей ББ, які заряджаються 
від мережі змінного струму загального використання через керований 
випрямляч КВ. Формування кривої напруги живлення асинхронного двигуна 
АД здійснюється на трансформаторах Т1, Т2 внаслідок додавання фазних 
напруг з виходу першого інвертора напруги АІН1 з відповідними їм фазними 
напругами з виходу другого АІН2, що мають зміщення у часі на кут 30 ел. град.  
В такому випадку при додаванні компенсуються цілий ряд вищих гармонік, 
зокрема  5-а і 7–а,  11-а  і  13-а, які  спричиняють втрати потужності і створюють 
коливні електромагнітні моменти в АД.  Крива напруги живлення АД при цьому 
має квазісинусоїдну форму. В даній схемі пуск АД електроприводу водяного 
насоса Н здійснюється плавно, оскільки керуючий вплив на тиристорний блок 
БТ через блок БК2 і блок керування інверторами БК1 відбувається від одного 
блока системи керування та контролю, в якому реалізовано закон частотного 
регулювання.  

У будь-який момент часу під час пуску амплітуда напруги живлення АД 
визначається величиною постійної напруги на вході автономних інверторів 
напруги (U1, U2,… Un), а частота змінюється відповідно до рис.2 і визначається в 
цей момент періодом роботи вентилів інверторів.  
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Рис. 2.  Співвідношення між напругою та частотою під час пуску АД  

У випадку відсутності електроживлення від мережі пуск і робота АД 
електроприводу водяного насоса системи внутрішнього протипожежного 
водопостачання здійснюється від акумуляторних батарей.  Запропонована схема 
електроживлення електроприводу насоса на відміну від схеми з генераторною 
установкою дає змогу спростити електропостачання та покращити енергетичні 



показники і, головне, забезпечити надійну та безперебійну  роботу насоса в 
умовах надзвичайної ситуації природного чи техногенного характеру при 
пожежах на початкових стадіях розвитку.  

Для дослідження електромагнітних та електромеханічних процесів у схемі 
електроприводу водяного насоса нами розроблено математичну модель з 
використанням теорії математичного моделювання електромашино-вентильних 
систем [1]. Результати моделювання наведені на рис.3.  
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Рис. 3. Залежності електромагнітних та електромеханічних величин під час 
пуску АД: а) форма кривої напруги живлення АД; б) залежність фазного 
струму; в) залежність електромагнітного моменту; г) зміна   швидкості АД  

Висновки: 
 1. Пропонована схема є безпечною і забезпечує плавний пуск АД 

електроприводу водяного насоса системи внутрішнього протипожежного 
водопостачання. 

2. У схемі запропоновано частотний пуск АД, що дозволяє зменшення 
втрат електроенергії під час пуску і навантажень на обладнання, чим забезпечує 
триваліший час роботи. 
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