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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Насосні комплекси (НК) комунального та промислового 

господарства є складними енергоємними об’єктами, до складу яких входять 

розподільна енергомережа, насосний агрегат (електричний двигун з насосом на валу), 

запірно-регулювальна й захисна арматура, розгалужена гідромережа трубопроводів, 

споживачі.  

Аналіз енергоспоживання НК показав, що на електропривод (ЕП) 

турбомеханізмів припадає близько 30 % електроенергії, споживаної 

електроприводами країни. З них більше половини споживають ЕП насосних 

установок різного призначення. У загальній вартості енергоресурсів, споживаних 

водопровідно-каналізаційними підприємствами, 95 % становить електроенергія, 

решта 5 % – споживання інших енергоносіїв. 

Унаслідок зношеності електромеханічного обладнання, неузгодженості  

його параметрів із режимами роботи споживача технічні показники елементів НК 

погіршуються під час експлуатації, що призводить до збільшення енергоспоживання 

НК (до 40…50 %), порушення режимів транспортування робочого продукту. 

Унаслідок цього питання підвищення енергоефективності НК заслуговує особливої 

уваги. 

Змінний у часі характер водоспоживання вимагає безперервного регулювання 

режимів роботи НК, що вирішується за допомогою відомих на практиці методів 

регулювання: дроселювання, зміни частоти обертання насосних агрегатів (НА), 

ступінчасте регулювання і т. д., кожен з яких характеризується своїми вартісними  

та енергетичними показниками. 

Останнім часом спостерігається стійка тенденція впровадження регульованого 

ЕП в НК, що знайшло відображення в роботах Лезнова Б. С., Ільїнського М. Ф., 

Москаленка В. В., Онищенка Г. Б., Петросова В. А. та ін. Системи регульованого ЕП 

забезпечують економію електроенергії до 40 %, плавну зміну технологічних 

параметрів НА, зниження витоків у гідромережі до 15…20 %. Проте для досягнення 

максимального енергоресурсозбереження під час експлуатації НК необхідно 

враховувати складність силового каналу передачі, перетворення й споживання 

енергії. Енергетичні параметри (електрична потужність, механічна, гідравлічна) 

дозволяють виконати оцінювання ефективності роботи НК з урахуванням різних 

енергетичних режимів силового каналу ЕП, способів керування електромеханічними 

і технологічними параметрами (напору й продуктивності), режимів роботи 

споживача (житлового сектора, технологічного процесу), змінених під час 

експлуатації характеристик насосного і трубопровідного обладнання, та ін. 

Тому актуальним науковим завданням є підвищення ефективності насосних 

комплексів з регульованим електроприводом на базі оцінювання енергетичних 

процесів у всіх елементах силового каналу з урахуванням фактичних режимів 

водоспоживання й змінених під час експлуатації характеристик обладнання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст 

роботи складають результати досліджень, проведених автором протягом  

2006–2019 років.  
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Робота відповідає Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки  

і техніки», зокрема п. 6 статті 7 «Новітні технології і ресурсозберігаючі технології  

в енергетиці, промисловості і агропромисловому комплексі» та спрямованості 

тематики науково-дослідних робіт (НДР) кафедри «Системи автоматичного 

управління і електропривода» Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Матеріали роботи використано під час виконання 

бюджетних НДР Міністерства освіти і науки України: «Розробка наукових основ, 

створення формованих джерел аварійного енергопостачання промислових  

і комунальних підприємств» (№ ДР 0103U000762, 2006 р.); «Створення систем 

підвищення керованості технологічними комплексами, обладнаними насосами, 

вентиляторами й компресорами в задачах енергоресурсозбереження», 

(№ ДР 0103U002867, 2008 р.); «Створення наукових основ енергоресурсозбереження  

в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів і систем керування якістю 

перетворення енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів», 

(№ ДР 0109U003097, 2012 р.), у яких автор була співвиконавцем. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у підвищенні ефективності 

насосних комплексів шляхом розробки ефективних методів та системи керування 

регульованим електроприводом насосного комплексу з урахуванням фактичних 

режимів водоспоживання й змінених під час експлуатації характеристик обладнання. 

Для досягнення мети були поставлені та розв’язані такі завдання: 

– обґрунтування методу оцінювання енергоефективності насосних комплексів на 

базі аналізу розподілу енергії і втрат енергії у всіх його елементах при змінному 

навантаженні, різних схемах регулювання технологічного параметра та змінених  

під час експлуатації характеристик електрогідравлічного обладнання;  

– побудова багатофакторної регресійної прогнозної моделі водоспоживання 

насосних комплексів; 

– розробка та дослідження методу енергопрогнозу ефективних режимів роботи 

насосних комплексів з регульованим електроприводом з урахуванням моделі 

водоспоживання і фактичних характеристик насосних агрегатів; 

– дослідження динамічних процесів системи автоматичного керування насосного 

комплексу з регульованим електроприводом при стабілізації технологічного 

параметра з урахуванням фактичних режимів водоспоживання й змінених під час 

експлуатації характеристик обладнання; 

– експериментальне дослідження та техніко-економічне обґрунтування 

доцільності використання системи керування насосного комплексу. 

Об’єкт дослідження – енергетичні процеси в насосному комплексі в статичних  

і динамічних режимах роботи. 

Предмет дослідження – технологічні та енергетичні характеристики насосного 

комплексу з регульованим електроприводом. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися 

фундаментальні положення фізики, гідродинаміки, теорії автоматичного керування, 

теорії електропривода і теоретичних основ електротехніки для створення 

математичних моделей трубопровідної мережі, трубопровідної арматури, 

перетворювача частоти, асинхронного електродвигуна, відцентрового насоса;  
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метод сучасної математичної статистики – багатовимірний регресійний аналіз для 

побудови математичного опису моделі споживача; методи апроксимації для 

отримання аналітичного опису гідравлічних та енергетичних характеристик насосів; 

математичне моделювання на ПК та експериментальні дослідження для перевірки 

теоретичних положень і наукових результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

– уперше теоретично обґрунтований метод оцінювання енергоефективності 

насосних комплексів, який ураховує розподіл енергії і втрат енергії у всіх елементах 

силового каналу зі змінним навантаженням з урахуванням схеми регулювання 

технологічного параметра та змінених під час експлуатації характеристик 

електрогідравлічного обладнання; 

– набув подальшого розвитку метод енергопрогноза ефективних режимів роботи 

насосного комплексу з регульованим електроприводом шляхом оцінювання інтегральних 

енергетичних показників, який, на відміну від існуючих, ураховує багатофакторну 

регресійну модель водоспоживання, фактичні характеристики насосних агрегатів  

та їх техніко-економічні показники, що дозволяє визначити потенціал енергозбереження 

в насосних комплексах при використанні різних способів регулювання продуктивності  

й доцільність подальшої експлуатації електрогідравлічного обладнання; 

– уперше запропонована система автоматичного керування електроприводом 

насосного комплексу, що дозволяє при стабілізації технологічного параметра забезпечити 

режим максимальної ефективності роботи системи шляхом мінімізації питомого 

енергоспоживання і витрати ресурсу електрогідравлічного обладнання. 

Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків 

і рекомендацій забезпечується коректністю прийнятих у математичних моделях 

припущень і підтверджується збігом результатів аналітичних розрахунків  

з результатами математичного та фізичного моделювання. 
Практичне значення отриманих результатів: 
– удосконалено методику визначення потужності й втрат потужності у всіх 

ланках силового каналу насосного комплексу при змінному водоспоживанні, різних 
схем регулювання технологічного параметра та змінених під час експлуатації 
характеристик електрогідравлічного обладнання; 

– розроблено й рекомендовано до застосування багатофакторну модель 
водоспоживання при використанні різних способів регулювання продуктивності,  
яка дозволяє визначити потенціал енергозбереження в насосних комплексах  
у завданнях прогнозу водо- та енергоспоживання на необхідний період часу; 

– розроблено структуру та алгоритми системи керування насосним комплексом  
з урахуванням фактичних режимів водоспоживання та змінених під час експлуатації 
характеристик обладнання, які дозволяють обґрунтувати енергоефективні режими 
роботи і визначити доцільність подальшої експлуатації технологічного обладнання. 

Результати роботи пройшли експериментальну перевірку в умовах 
дослідницьких лабораторій Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського, а також окремі положення були впроваджені  
на ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» та ТОВ «Науково-
виробниче підприємство «Енерго-плюс»», що підтверджено відповідними актами  
про впровадження. 
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Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського під час 

підготовки бакалаврських робіт зі спеціальності 141 – «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка», а також під час проведення лекційних, 

лабораторних і практичних занять з дисциплін «Автоматизований електропривод 

типових промислових механізмів», «Електромеханічне обладнання енергоємних 

виробництв». 

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету й завдання 

дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, виконав 

теоретичну частину роботи, брав безпосередню участь у розробці математичного 

забезпечення для формування змінних у часі режимів водоспоживання  

на експериментальній насосній установці та проведенні експериментальних досліджень. 

У наукових працях, опублікованих у співавторстві, здобувачеві належить:  

[1, 2, 7, 20] – визначення втрат енергії у всіх елементах силового каналу насосного 

комплексу та обґрунтування меж енергоефективних режимів роботи насосного 

комплексу з різними способами регулювання технологічного параметра;  

[3, 13, 17] – обґрунтування структури критерію оптимальності під час побудови 

замкненої системи керування насосним комплексом; [4, 14, 15] – розробка 

математичної моделі, алгоритму функціонування та аналіз динамічних режимів 

системи автоматичного керування насосним комплексом; [5] – визначення техніко-

економічних показників від упровадження системи керування енергетичними 

режимами насосного комплексу з урахуванням складових первинного й вторинного 

ефектів; [8] – аналіз технічного стану, технологічних схем і способів керування 

параметрами насосних комплексів міського водовідведення; [9] – визначення втрат 

потужності в трубопроводі при зміні швидкості потоку рідини; [10] – аналіз методик 

прогнозу водоспоживання, обґрунтування чинників, що впливають на режим 

водоспоживання; [11, 18] – розробка структури системи керування енергорежимами 

насосного комплексу; [12, 19] – розробка математичної моделі системи 

енергопрогнозу, аналіз режимів енергоспоживання і втрат потужності за різних 

методах регулювання технологічних параметрів з урахуванням фактичних режимів 

водоспоживання та змінених експлуатаційних характеристик обладнання;  

[16] – розробка багатофакторної моделі водоспоживання насосного комплексу;  

[22, 23] – патентний пошук, розробка пристрою й алгоритмів роботи системи 

керування енергетичними режимами насосного комплексу. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи 

доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну оцінку на Міжнародній 

науково-технічній конференції «Електромеханічні системи, методи моделювання й 

оптимізації» (Кременчук, 2006–2018 рр.), International PhD Workshop OWD'2010 

(Вісла, Польща, 2010 р.); V Міжнародній науково-технічній конференції «Керування 

режимами роботи електричних і електромеханічних систем» (Донецьк, 2011 р.);  

4th Symposium on Applied Electromagnetics SAEM’2012 (Шопрон, Угорщина, 2012 р.);  

Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів 

«Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації» 

(Кременчук, 2006–2019 рр.); ХV Міжнародній науково-технічній конференції 
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«Проблеми сучасної електротехніки–2018» (Київ, 2018 р.); Faculty of Electrical 

Engineering of Bialystok University of Technology, within the Polish National Agency for 

Academic Exchange (NAWA) programme, PROM – International scholarship exchange for 

PhD candidates and academic Staff (Білосток, Польща, 2019 р.); науково-технічних 

семінарах Інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 

Результати роботи обговорювалися на засіданнях науково-технічного семінару 

«Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  

при Науковій раді НАН України за комплексною проблемою «Наукові проблеми 

електроенергетики» (2006–2013 рр.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 23 друкованих 

працях, з них 2 статті у закордонних виданнях, занесених до міжнародних 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science), одна стаття в науковому виданні 

України, занесеному до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 13 статей  

у фахових наукових журналах України, занесених до міжнародних наукометричних 

баз «Index Copernicus», «Polish Scholarly Bibliography», «Infobase Index», «Inspec», 

«Open Academic Journals Index», «CiteFactor» і «Scientific Indexing Services», 5 тез 

доповідей на конференціях; 2 патенти України на корисну модель. Дві наукові роботи 

опубліковано без співавторів.  

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації складає 197 сторінок 

друкованого тексту й містить анотацію, вступ, п’ять розділів, висновки, список 

використаних джерел і сім додатків. Основна частина роботи викладена  

на 143 сторінках. Список використаних джерел складається зі 140 найменувань  

на 13 сторінках. Дисертація містить 78 рисунків і 13 таблиць, із них 9 рисунків 

повністю займають 4 сторінки. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність і показано зв’язок теми дисертаційної роботи 

з науковими програмами та планами НДР, сформульовано мету й завдання 

дослідження, визначено наукову новизну, практичну цінність, наведено рівень 

апробації отриманих результатів, кількість публікацій за темою та особистий внесок 

автора. 

У першому розділі виконано аналіз особливостей роботи НК як складних 

енергоємних систем з низьким технічним станом електрогідравлічного обладнання  

й неефективними методами регулювання технологічних параметрів. 

Змінне водоспоживання призводить до необхідності регулювання режимів НА. 

Досі для керування роботою НК використовують релейно-контактні схеми, 

недоліками яких є: велика частота ввімкнень/вимкнень НА (для НА систем 

водовідведення складає 50…60 разів на добу); передчасний знос обладнання через 

прямий некерований пуск/зупинку електродвигунів; значні динамічні навантаження в 

НК унаслідок запуску насоса на відкриту засувку; гідроудари через неможливість 

якісно й надійно реалізувати захист некерованою трубопровідною арматурою. 
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Унаслідок зношеності обладнання, неузгодження параметрів і характеристик 

електромеханічного обладнання з режимами роботи споживача технічні показники 

елементів НК погіршуються під час експлуатації. Це призводить до зниження ККД 

насоса на 8…12 %, напору – на 10…20 %, відхилення продуктивності від паспортних 

параметрів до 20…30 %, збільшення енергоспоживання НК до 50 %. 

Існуючі підходи підвищення ефективності НК, запропоновані в роботах  

Лезнова Б. С., Петросова В. А., Грянко Л. П. та ін., зводяться до застосування 

регульованого ЕП як основи енергозбереження в НК, що дозволяє здійснити 

економію електроенергії до 30 %, чистої води – до 5…10 %, стоків – 2…7 %. Однак 

такі підходи не враховують вплив параметрів гідромережі й споживача на робочі 

режими НА, зміну гідравлічних характеристик насосного та трубопровідного 

обладнання внаслідок зносу на енергопоказники всієї системи. 

Унаслідок цього для підвищення ефективності функціонування НК необхідне 

оцінювання енергетичних показників усього силового каналу НК з урахуванням 

вищезазначених чинників. 

Узагальнення матеріалів першого розділу стало основою для постановки завдань 

дослідження, вирішення яких необхідне для досягнення мети роботи. 

Другий розділ присвячений розробці методу оцінювання енергоефективності 

насосних комплексів. 

Для оцінювання ефективності роботи НК запропонований математичний апарат 

визначення енергетичних параметрів НК у всіх елементах силового каналу  

при різних схемах регулювання технологічного параметра та змінених під час 

експлуатації характеристик електрогідравлічного обладнання. 

Сумарні втрати потужності в силовому каналі НК: 

 mrpcpim PPPPP +++=  ,  (1) 

де ΔPΣim – втрати потужності в асинхронному двигуні, що визначаються за відомими 

в теорії ЕП виразами; ΔPcp = Рsh – Рucp – втрати потужності у відцентровому насосі; 

ΔPp = ρgQΔhl / 1000 – втрати потужності на ділянці трубопроводу; 

Рsh = A3ν
2Q + B3νQ2 + D3ν

3 – потужність на валу насоса; Рucp = ρgHQ – гідравлічна 

потужність на виході насоса; Q – продуктивність насоса; ρ – щільність рідини;  

g – прискорення вільного падіння; H = A2ν
2 + B2νQ + C2Q

2 – напірно-витратна 

характеристика насоса; A2, B2, C2, A3, B3, D3 – коефіцієнти апроксимації, що залежать 

від конструктивних особливостей відцентрової машини й визначаються  

за паспортними напірно-витратною і потужнісною характеристиками насоса;  

ν – відносна частота обертання насоса; Δhl = λlυ2 / (2gd) – втрати напору за довжиною 

(формула Вейсбаха–Дарсі); λ – коефіцієнт гідравлічного опору (коефіцієнт Дарсі), що 

залежить від режиму течії рідини; l – довжина трубопроводу; υ – середня швидкість 

руху рідини; d – діаметр трубопроводу; ΔPmr – втрати потужності залежно від методу 

регулювання технологічного параметра, що використовується. 

У роботі виконаний аналіз енергетичних показників для двох найбільш широко 

розповсюджених на практиці методів регулювання: зміною частоти обертання НА  

й дроселювання. 

Під час дроселювання втрати потужності на засувці складають: 

ΔPv = ρgQ1ΔHv / 1000, де ΔHv = H1 – Hs – RpQ
2

1 – втрати напору на засувці;  
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H1, Q1 – напір і продуктивність, що відповідають положенню дросельної засувки  

з гідравлічним опором, що дорівнює Rv, відповідно; Hs, Rp – статичний напір  

і гідродинамічний опір гідромережі, відповідно. Під час зміни частоти обертання НА 

втрати потужності в перетворювачі частоти: ΔPΣfc = ΔРrect + ΔРinv + 2ΔРtr, де ΔРrect, 

ΔРinv, ΔРtr – втрати потужності, відповідно, в інверторі, випрямлячі перетворювача 

частоти й трансформаторі. 

Тоді споживана потужність НК: у разі зміни частоти обертання НА 

Pg = ΔPΣfc + P1 = ΔPΣfc + ΔPΣim + Рsh; під час дроселювання Pg = P1 = ΔPΣim + Рsh,  

де P1 – потужність, що підводиться до електродвигуна. 

Урахування змінених під час експлуатації характеристик насоса здійснюється 

уточненням значень коефіцієнтів апроксимації, які входять до опису напірно-

витратної та енергетичної характеристик: H' = A'2ν
2 + B'2νQ + C'2Q

2; 

Р' = A'3ν
2Q + B'3νQ2 + D'3ν

3, де A'2, B'2, C'2, А'3, В'3, D'3 – коефіцієнти апроксимації, що 

залежать від конструктивних особливостей відцентрової машини й визначаються  

на базі вимірювань поточних параметрів напору і витрати на виході насоса.  

Ця процедура може бути виконана під час запуску НА у разі проведення планово-

попереджувальних ремонтів або введення в роботу іншого (чи резервного) НА. 

Отримані криві зміни ККД турбомеханізму від опору засувки ηcp = f(Rp) і від 

відносної частоти обертання ηcp = f(ν) для одиночної і групової роботи НА  

на трубопровідну мережу з параметрами Hs = (40-70) м і Rp = 135 с2/м5 дозволили 

визначити області раціональної роботи НК, що відповідають не більш ніж 15 %-му 

зниженню ККД від максимального значення. 

Показано, що зміна частоти обертання НА засобами регульованого ЕП 

характеризується не тільки зниженням величини споживаної електроенергії  

(до 50 %), але й зменшенням втрат потужності на транспортування робочого 

продукту в трубопроводі (у 2…5 разів). Сказане обумовлено турбулентною 

особливістю руху рідини, де зміна втрат напору за довжиною трубопроводу 

відбувається за квадратичним законом. 

Як об’єкт дослідження розглядається насосна станція II-го підйому системи 

водопостачання м. Кременчука з параметрами: 

продуктивність насоса Q = 2000 м3/с, напір Н = 100 м, потужність Р = 800 кВт, 

номінальна частота обертання nn = 980 об/хв; 

довжина трубопровідної мережі l = 5 км, діаметр d = 0,8 м, протитиск Hs = 10 м, 

гідродинамічний опір Rp = 291,6 с2/м5. 

Аналіз діаграм розподілу енергії й втрат енергії у всіх елементах силового 

каналу НК (рис. 1) дозволив визначити складові, де має місце найбільший резерв 

енергозбереження. Так, у разі відпрацювання добового графіка водоспоживання 

зміною частоти обертання в межах 40 % униз від номінальної енергоспоживання Wg 

(рис. 1,а, І) НК на 19 % нижче, ніж під час використання дроселювання потоку 

рідини на виході насоса (рис. 1,а, ІІ). Причому найбільше зниження втрат енергії 

(рис. 1,б, ІІ) спостерігається в насосі (до 30 %) і на засувці (у 3,5 рази). У разі 

відхилення (до 10 %) поточних експлуатаційних характеристик насоса від 

паспортних унаслідок зносу енергоспоживання збільшилося на 23 % (рис. 1, а, ІІІ), 
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сумарні втрати потужності зросли на 70 % (рис. 1,б, ІІІ). При цьому підвищилися 

втрати потужності в насосі (на 80 %) і в трубопроводі (у 5 разів). 
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Рисунок 1 – Діаграма розподілу енергії (а) і відносних втрат енергії (б) у НК 

 

Отже, у роботі теоретично обґрунтований метод оцінювання енергоефективності 

НК, який ураховує розподіл енергії і втрат енергії у всіх елементах силового каналу 

при різних схемах регулювання технологічного параметра та змінених під час 

експлуатації характеристик електрогідравлічного обладнання. 

У третьому розділі запропонований метод енергопрогноза ефективних режимів 

роботи насосного комплексу з регульованим електроприводом шляхом оцінювання 

інтегральних енергетичних показників, що враховує багатофакторну регресійну модель 

водоспоживання, фактичні характеристики електрогідравлічних агрегатів та їх техніко-

економічні показники. Виконано технічну реалізацію запропонованої системи 

автоматичного керування НК з регульованим ЕП і розроблено алгоритм керування. 

Запропонована багатофакторна лінійна регресійна модель водоспоживання має 

вигляд: 

 
),t(Кa)t(Sa)t(pa)t(Тa

)t(Кa)t(Кa)t(Кa)t(paК)t(Q

br87065

ys4wd3t2ccp1

++++

+++++=
  (2) 

де К – постійний коефіцієнт моделі; а1-а5 – коефіцієнти регресії; рccp – тиск  

у диктуючій точці гідромережі, атм; Кt – коефіцієнт годин доби; Кwd – коефіцієнт дня 

тижня; Кys – коефіцієнт сезону року; Т – температура повітря, оС; р0 – атмосферний 

тиск, мм рт. ст.; S – кількість опадів, мм; Кbr – коефіцієнт аварійності. 

Адекватність запропонованих моделей водоспоживання для різних сезонів року 

підтверджується отриманими коефіцієнтами детермінації R2, які не перевищують 

допустимі значення під час виконання інженерних розрахунків. 

Для дослідження динамічних режимів розроблено математичну модель системи 

енергопрогнозу НК (рис. 2), де сигналом завдання є крива водоспоживання Q(t),  

що описується багатофакторною регресійною залежністю (2). 

Регулювання продуктивності НК здійснюється шляхом формування керувальних 

впливів на перетворювач частоти для зміни частоти обертання ЕП насоса  
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Рисунок 2 – Структурна схема моделі системи енергопрогнозу НК 

 
Перетворювач частоти описаний аперіодичною ланкою першого порядку  

з формуванням квадратичного закону зміни напруги й частоти U/f2=const. 
Асинхронний двигун наданий відомою математичною моделлю  
в u, v, 0-координатах, насос – алгебраїчним і диференціальним рівняннями  
для урахування нелінійності напірно-витратної характеристики турбомеханізму  
та його інерційних властивостей, відповідно. Динамічні процеси в трубопровідній 
мережі описуються відомими з гідродинаміки рівняннями розповсюдження хвиль 
тиску в трубопроводі. Для розв’язання таких рівнянь застосовується принцип 
електрогідравлічної аналогії і метод кінцевих елементів, у якому трубопровідна 
мережа як об’єкт з розподіленими параметрами є схемою заміщення з кінцевою 
кількістю ділянок однакової довжини, де напір і витрата вважаються постійними. 
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Так, для НК з одиночною роботою НА на трубопровідну мережу  

при регулюванні продуктивності в межах 80 % униз від номінальної зміною частоти 

обертання НА потенціал енергозбереження становить 580 МВт за рік порівняно  

з дроселюванням, що дозволяє отримати економію електроенергії 15 %. Оцінювання 

енергопроцесів НК (рис. 3) при зниженні напору на 10 % унаслідок зміщення робочої 

точки на напірно-витратній характеристиці насоса дозволила виявити потенціал 

енергозбереження для НК з паспортними експлуатаційними характеристиками 

насоса, який становить 370 МВт за рік порівняно зі зміненими (економія 

електроенергії 11 %). 

На рис. 3 прийняті такі позначення: Р1(t), Рsh(t), Рucp(t), Рuc(t) – розрахункові 

значення потужності для системи з паспортними характеристиками об’єкта; Р'1(t), 

Р'sh(t), Р'ucp(t), Р'uc(t) – те ж саме для системи зі зміненими під час експлуатації 

характеристиками насоса. 
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    а)       б)   

Рисунок 3 – Графіки зміни потужності у НК під час роботи насоса з паспортними а) 

і зміненими б) експлуатаційними характеристиками 

 

Виконано технічну реалізацію запропонованої системи (рис. 4) і розроблено 

алгоритм керування НК з регульованим ЕП, який дозволяє визначити споживану 

потужність, втрати потужності в силовому каналі, техніко-економічні показники 

ідеального (об’єкта з паспортними характеристиками) й реального НК і прийняти 

рішення про вибір енергоефективної схеми регулювання технологічних параметрів  

і доцільності подальшої експлуатації або заміни обладнання.  

На рис. 4 прийняті скорочення: АД – асинхронний двигун;  

ВН – відцентровий насос; ПЧ – перетворювач частоти; З – електрифікована засувка; 

ВМ – виконавчий механізм; К1, К2 – ключі; ДТ1–ДТ4 – датчики тиску;  

ДВ1–ДВ3 – датчики витрати; Т – таймер; ПКПР – пристрій керування та прийняття 

рішення; МІО, МРО – моделі ідеального й реального об’єкта; 1, 2 – блоки завдання 

параметрів НК і економічних параметрів, відповідно; 3 – блок статистичних 

параметрів НК; 4 – блок моделі прогнозної добової кривої водоспоживання; 5 – блок 

формування прогнозних керувальних впливів; 6 – блок визначення фактичних 

експлуатаційних характеристик насоса; 7 – блок визначення техніко-економічних 

параметрів; 8 – блок енергетичних моделей. 
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Рисунок 4 – Функціональна схема системи автоматичного керування (САК) НК  

з регульованим ЕП 

 

Так, для розглянутого НК з необхідним діапазоном регулювання продуктивності 

в межах 40 % униз від номінальної енергоефективною схемою регулювання 

технологічних параметрів є зміна частоти обертання НА, оскільки розрахунковий 

період окупності САК НК з регульованим електроприводом насоса становить  

Tp=1,4 року, що не перевищує нормативного терміну окупності Tnor. 

Визначено, що у разі відхилення (до 10 %) поточних експлуатаційних 

характеристик насоса від паспортних унаслідок зносу доцільна заміна насоса  

на новий, зважаючи, що різниця грошових витрат на втрати енергії в насосі  

зі зміненими C'ΔWcp і паспортними CΔWcp експлуатаційними характеристиками насоса  

(С`ΔWcp – СΔWcp) ≥ Сcp перевищує вартість нового насоса Сcp за час tpecp, що відповідає 

періоду оцінювання зміни експлуатаційних характеристик насоса. 

У четвертому розділі запропонована система автоматичного керування насосним 

комплексом, що дозволяє при стабілізації технологічного параметра забезпечити режим 

максимальної ефективності роботи системи завдяки мінімізації питомого 

енергоспоживання і витрати ресурсу електрогідравлічного обладнання. 

Доведено, що оптимальна САК НК комунального водопостачання має 

відповідати таким вимогам: розузгодження за технологічним параметром  

не перевищує заданої точності (0,1÷5) %, а питоме енергоспоживання – мінімальне. 
Для отримання максимальної ефективності експлуатації оптимальних САК слід 

ураховувати витрату ресурсу використовуваного обладнання з урахуванням 
поточного режиму роботи. Відомо, що під час експлуатації НК у номінальному 
режимі витрата ресурсу (знос обладнання) буде відповідати паспортному часу 
напрацювання на відмову. За необхідності зміни технологічних параметрів НК 
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ресурс електрогідравлічного обладнання буде витрачатися з різною інтенсивністю 
залежно від використовуваного методу регулювання: дроселювання, зміни кута 
повороту лопаток або частоти обертання робочого колеса насоса. 

Тоді критерій оптимальності має включати технологічну, енергетичну і ресурсну 
складові: 

 
=I ( 332211 IaIaIa ++ )= 1a (( ccurcrec HH − )/ psnH )n

qi3pscon2 sssaQ/Pa ++ →min,  (3) 

де I1, I2, I3 – показники ефективності, що характеризують технологічну, енергетичну  
і ресурсну складові критерію оптимальності, відповідно; a1, a2, a3 – вагові 
коефіцієнти; Hpsn – номінальне значення напору на виході насосної станції; n – 
показник ступеня, що дозволяє отримати мінімальне значення технологічної 
складової у разі поточної розузгодженості напору ΔHp(t) = ccurcrec HH − , що не 

перевищує допустиме значення відхилення напору hp у диктуючій точці 
трубопровідної мережі; Pcon – споживана НА потужність; Qps – подача на виході 
насосної станції; fsi= (i), fs = (ν), fsq= (q) – відносні коефіцієнти витрати ресурсу 

елементів НК залежно від зміни струму статора асинхронного двигуна, частоти 
обертання і подачі насоса, відповідно. 

Завдання оптимізації (3) розв’язується за допомогою екстремальної системи 
автоматичного курування (ЕСАК) НК, керувальним впливом uc(t) у якій є частота f(t)  
мережі живлення ЕП насоса, а напруга U(t), яка підведена до електродвигуна, 
змінюється відповідно до закону частотного керування U/f 2=const.  

Оскільки екстремум функції (3) знаходиться в області, близькій до точки 
стабілізації тиску, то для прискорення його пошуку доцільним є спочатку 
відпрацювання розузгодження за тиском, а потім пошук екстремуму відповідно  
до алгоритму роботи екстремальної системи керування крокового типу. 

Принцип роботи ЕСАУ НК пояснюється наведеними графіками зміни 
параметрів системи при змінному водоспоживанні: критерію оптимальності I(t), 
напору Hcrec(t) на виході НУ, розузгодженості за напором ΔHp(t), частоти f(t) мережі 
живлення (рис. 5). У разі зміни режиму роботи споживача ЕСАУ НК забезпечує 
мінімізацію розузгодженості напору, що не перевищує допустиме значення 

відхилення напору hp у диктуючій точці гідромережі, а потім здійснює пошук 
частоти f(t) мережі живлення, відповідної режиму НК з мінімальним значенням 
критерію оптимальності I(t). 

I

f, Гц

t, c

t, c

t, c
H`crec;

ΔHp

ΔHp(t)

H`crec(t)

 
Рисунок 5 – Графіки зміни залежності параметрів ЕСАУ НК від часу  

при різному водоспоживанні 
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Для відображення принципу роботи запровадженої ЕСАК НК розроблена 
UML-діаграма станів, яка передбачає три режими: ручне керування з директивним 
завданням частоти обертання приводного двигуна, автоматична стабілізація тиску з 
використанням ПІД-регулятора, екстремальне керування. У разі вибору останнього 
варіанту виконується фіксація системою початкових параметрів і запуск основного 
циклу, в якому проводиться: перевірка умови стабілізації тиску – якщо 
розузгодження перевищує порогове значення, то виконується його стабілізація; 
запуск пошукової процедури визначення значення опору Rccur гідромережі, 
еквівалентного необхідній подачі споживача і, безпосередньо, пошук екстремуму 
критерію оптимальності; оцінювання коректності результату модельного пошуку 
шляхом порівняння з роботою реального технологічного об’єкта. 

Для перевірки працездатності ЕСАУ НК і оцінювання її ефективності були 
розглянуті динамічні режими роботи у разі: відпрацювання реального графіка 
водоспоживання, що включає шість ступенів зміни водоспоживання Qps(t); зміни 
напірно-витратної та енергетичної характеристик насоса унаслідок зносу. Отримано, 
що зміна продуктивності на 65 % униз від номінальної призводить до зниження 
сумарних втрат потужності в НК до 60 %. 

Зміна H-Q характеристик насоса під час експлуатації задається відповідними 
коефіцієнтами апроксимації А`2, B`2, C`2 і математичною залежністю для визначення 
поточного ККД насоса: η`рi(t) = η(1–аηTety), де Te – тривалість експлуатації насоса;  
ty  – кількість годин експлуатації протягом року; аη – параметр зміни ККД НА  
унаслідок корозії й забруднення внутрішньої частини робочих коліс. 

Під час моделювання задавався різний час T експлуатації насоса: T1 = 5 років,  

T2 = 10 років, T3 = 15 років, T4 = 30 років. Отримані результати порівнювалися  

з характеристиками НУ з новим насосом. Аналіз кривих (рис. 6) показав,  
що при експлуатації насоса протягом T2 = 10 років (аη=1,5∙10-6; ty = 4344 годин) 

енергоспоживання НА збільшилось на 18 %, при T4 = 30 років – на 35 %. На рис. 6 
приведені криві зміни споживаної Pcon(t) НА потужності з різним часом експлуатації 
насоса. 
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Рисунок 6 – Графіки зміни споживаної НА потужності  

при відпрацюванні графіка водоспоживання  
з урахуванням змінених під час експлуатації характеристик насоса 

 
Підтвердження ефективності роботи ЕСАК НК виконано шляхом порівняння  

з кривими, отриманими під час роботи системи стабілізації тиску на базі  
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ПІД-регулятора (рис. 7), де напір підтримується на рівні Hcrec = 17 м, а витрата в мережі 
споживача змінюється відповідно до необхідного графіка водоспоживання Qps(t). 
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Рисунок 7 – Графіки зміни споживаної Pcon(t) потужності НА 

 
Отримано, що енергоспоживання ЕСАК НК на 3 % менше порівняно  

із системою стабілізації тиску на базі ПІД-регулятора. 
У п'ятому розділі виконано експериментальне дослідження режимів роботи НК 

і техніко-економічне обґрунтування впровадження запропонованої системи. 
Експериментальна насосна установка включає НА, оснащений ЕП за схемою 

ПЧ–АД, запірно-регулювальні пристрої й контрольно-вимірювальну апаратуру.  
Отримані на підставі експериментальних досліджень діаграми розподілу 

потужності й втрат потужності у всіх елементах силового каналу НК підтверджують 
запропоновані методи оцінювання енергоефективності НК та енергопрогнозу 
ефективних режимів роботи. 

На підставі аналізу енергетичних і техніко-економічних параметрів роботи НК 
отримано, що економічна ефективність системи керування режимами НК, яка 
базується не тільки на первинному ефекті (економія електроенергії при застосуванні 
регульованого електропривода, зниження втрат енергії унаслідок урахування 
фактичних характеристик технологічного обладнання, зниження витрат  
на обслуговування і ремонт обладнання та ін.), а враховує і вторинний ефект 
(скорочення витоків і непродуктивних витрат у трубопровідних мережах), 
збільшиться в 5 разів, а термін окупності скоротиться до 2 міс. 

Аналіз отриманих універсальних залежностей техніко-економічних показників 
НК від діапазону регулювання продуктивності та частоти показав, що для НК  
з одиночною роботою НА на трубопровідну мережу зі зміною продуктивності  
в широких діапазонах раціональним є застосування частотно-регульованого ЕП;  
при роботі турбомеханізмів з глибиною регулювання продуктивності в межах 10 % 
вниз від номінальної доцільнішим є використання дроселювання, зважаючи  
на недовикористання ПЧ за функціональними можливостями, перевищення 
нормативного терміну окупності у разі впровадження системи з частотно-
регульованим ЕП. 

Показано, що під час оцінювання ефективності застосування ЕСАК НК 
необхідно враховувати витрати всіх видів ресурсів насосного комплексу,  
що здійснюється на підставі аналізу вартості вхідних і вихідних продуктів операції 
транспортування води споживачеві за час операції. Отримано, що екстремальна 
система автоматичного керування електроприводом насосної установки порівняно  
з типовою системою автоматичного керування на базі ПІД-регулятора дозволяє 
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знизити енергоспоживання до 3 %, витрата ресурсу на 3,5 %, а показник 
ефективності підвищити на 4 %. Річна економія електроенергії складає 105 МВтгод, 
що відповідає 280 тис. грн на рік. 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на підставі отриманих теоретичних результатів  
та їх систематизації розв’язано актуальне наукове завдання підвищення ефективності 
насосних комплексів з регульованим електроприводом на базі оцінювання 
енергетичних процесів у всіх елементах силового каналу з урахуванням фактичних 
режимів водоспоживання й змінених під час експлуатації характеристик обладнання 
шляхом розробки ефективних методів та системи керування регульованим 
електроприводом насосного комплексу, що дозволяє покращити енергоефективність 
та надійність функціонування насосного комплексу. 

Результати досліджень, проведених за темою дисертаційної роботи, дозволяють 
сформулювати такі висновки. 

1. Виконаний аналіз особливостей функціонування насосних комплексів  
на прикладі насосних комплексів комунального господарства показав, що вони  
є складними електрогідравлічними системами взаємопов’язаного обладнання, які 
характеризуються високою енергоємністю, необхідністю зміни режимів насосних 
агрегатів згідно із законами роботи споживача, використанням у більшості випадків 
неефективних схем регулювання технологічних параметрів, низьким технічним 
станом обладнання й, відповідно, високим рівнем його аварійності. 

2. Показано, що для насосних комплексів використання існуючих підходів 
підвищення їх енергоефективності дозволяє розв’язати лише локальні завдання 
керування роботою насосних агрегатів впливом на електропривод насоса  
й не розглядають вплив характеристик гідромережі й споживача на енергопоказники 
всієї системи. 

3. Обгрунтовано на підставі аналізу енергетичних характеристик насосних 
агрегатів межі енергоефективних режимів роботи насосних комплексів  
при регулюванні технологічного параметра в трубопровідній системі,  
які відповідають не більш ніж 15 %-му зниженню ККД від максимального значення, 
що дозволяє знизити споживану електроенергію (до 10 %) і втрати  
потужності (до 20 %) на транспортування робочого продукту. 

4. Запропоновано метод оцінювання енергоефективності насосних комплексів, 
який ураховує розподіл енергії і втрат енергії у всіх елементах силового каналу 
насосного комплексу при змінному навантаженні, різних схемах регулювання 
технологічного параметра та змінених під час експлуатації характеристик 
електрогідравлічного обладнання. 

5. Розроблено метод енергопрогнозу ефективних режимів роботи насосних 
комплексів з регульованим електроприводом шляхом оцінювання його інтегральних 
енергетичних показників, який ураховує багатофакторну регресійну модель 
водоспоживання та фактичні характеристики насосних агрегатів, що дозволяє 
визначити потенціал енергозбереження в насосних комплексах при використанні 
різних способів регулювання продуктивності. 

6. Розроблено функціональну схему та алгоритм роботи системи керування 
насосним комплексом з регульованим електроприводом, який дозволяє  
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шляхом аналізу енергетичних параметрів і техніко-економічних показників здійснити 
вибір енергоефективних режимів роботи і визначити доцільність подальшої 
експлуатації технологічного обладнання. 

7. Доведено, що для отримання максимальної ефективності при розробці систем 
автоматичного керування насосним комплексом критерій оптимальності має 
включати три компоненти: технологічну, енергетичну і ресурсну складові.  
Це дозволить забезпечити стабілізацію технологічного параметра відповідно  
до необхідного водоспоживання, а також здійснити мінімізацію споживаної 
електроенергії та знизити витрату ресурсу електрогідравлічного обладнання.  

8. Запропонована екстремальна система керування насосним комплексом, яка 
порівняно із системою стабілізації тиску в контрольній точці трубопровідної мережі 
на базі ПІД-регулятора дозволяє знизити енергоспоживання на 3 % та витрати 
ресурсу на 3,5 %, підвищити ефективність усього насосного комплексу на 4 %. 

9. Підтверджено на експериментальній насосній установці, що запропоновані 
методи оцінювання енергоефективності насосного комплексу та енергопрогнозу 
ефективних режимів роботи мають базуватись на аналізі діаграм потужності і втрат 
потужності з урахуванням змінених під час експлуатації характеристик обладнання, 
фактичного графіка роботи споживача, способу керування технологічними 
параметрами. 

10. Показано, що при оцінюванні ефективності застосування екстремальної 
системи автоматичного керування насосним комплексом необхідно враховувати 
витрати всіх видів ресурсів насосного комплексу, що здійснюється на підставі 
аналізу вартості вхідних і вихідних продуктів операції транспортування води 
споживачеві за час операції. Екстремальна система автоматичного керування 
насосним комплексом порівняно з типовою системою автоматичного керування  
на базі ПІД-регулятора дозволяє отримати річну економію електроенергії  
105 МВтгод, що відповідає 280 тис. грн на рік. 
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АНОТАЦІЯ 

Алєксєєва Ю. О. Ефективне керування насосним комплексом на основі аналізу 
енергетичних параметрів та ресурсу електрогідравлічного обладнання. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (доктора 
філософії) за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»  
(141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). – Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти  
і науки України, Кременчук, 2019. 

Дисертація присвячена розв’язанню актуального наукового завдання 
підвищення ефективності насосних комплексів з регульованим електроприводом на 
базі оцінювання енергетичних процесів у всіх елементах силового каналу 
 з урахуванням фактичних режимів водоспоживання й змінених під час експлуатації 
характеристик обладнання.  

Обґрунтовано енергоефективні діапазони зміни параметрів насосних комплексів, 
які забезпечують роботу турбомеханізму в зоні максимального коефіцієнта корисної дії. 
Запропоновано метод оцінювання енергоефективності насосних комплексів, який 
базується на аналізі розподілу енергії і втрат енергії на всіх елементах силового каналу 
при змінному характері навантаження, різних схемах регулювання технологічного 
параметра, і змінених під час експлуатації характеристик електрогідравлічного 
обладнання. Набув подальшого розвитку метод енергопрогноза ефективних режимів 
роботи насосних комплексів на основі оцінювання інтегральних енергетичних 
показників насосного комплексу, який ураховує багатофакторну регресійну модель 
водоспоживання і фактичні характеристики насосних агрегатів, що дозволяє визначити 
потенціал енергозбереження в насосних комплексах при використанні різних способів 
регулювання продуктивності. Запропоновано систему і алгоритм керування 
енергетичними режимами насосного комплексу, що дозволяє на базі оцінювання 
енергетичних параметрів і техніко-економічних показників здійснити вибір 
енергоефективних режимів роботи і визначити доцільність подальшої експлуатації 
технологічного обладнання. Розроблена екстремальна система автоматичного 
керування насосним комплексом та алгоритм функціонування, що здійснює мінімізацію 
споживаної електроенергії при стабілізації напору в диктуючій точці гідромережі й 
ресурсу електрогідравлічного обладнання. Отримані на підставі експериментальних 
досліджень діаграми розподілу потужності й втрат потужності у всіх елементах 
силового каналу насосного комплексу підтверджують доцільність методу оцінювання 
енергоефективності насосних комплексів з урахуванням змінених в часі 
експлуатаційних характеристик обладнання, фактичного графіка роботи споживача, 
способу керування технологічними параметрами. Показано, що при визначенні 
економічної ефективності від впровадження системи автоматичного керування 
енергетичними режимами насосних комплексів водопостачання, необхідно 
розглядати дві групи складових: первинного ефекту, що включає економію 
електроенергії безпосередньо від використання регульованого електропривода 
насоса, зниження втрат енергії в насосі при обліку фактичних характеристик 
електромеханічного обладнання, зменшення кількості його відмов, і вторинного 
ефекту, обумовленого зниженням об'єму перекачування чистих і стічних вод 
унаслідок зменшення надлишкових напорів у трубопровідній мережі.  
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Показано, що при оцінюванні ефективності застосування екстремальна система 
автоматичного керування насосним комплексом необхідно враховувати витрати всіх 
видів ресурсів насосного комплексу, що здійснюється на основі аналізу вартості вхідних 
і вихідних продуктів операції транспортування води споживачеві за час операції. 

Ключові слова: насосний комплекс, регульований електропривод, 
ефективність, насосних агрегат, втрати потужності, енергопрогноз. 

ABSTRACT 

Alieksieieva Yu. – Effective control of the pump complex based on the analysis 
energy parameters and electro-hydraulic equipment resources. Qualification scientific work 
as a manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Cand. Sc. for the specialty 05.09.03 – 
Electrotechnical complexes and systems (141 – Power engineering, electrical engineering 
and electromechanics). – Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kremenchuk, 2019. 

The thesis is devoted to solving the urgent scientific problem of increase efficiency of 
pump complexes with the regulated electric drive based on the evaluation of energy 
processes in all power channel elements taking into consideration the real conditions of 
consumer functioning and changed during operation of the equipment characteristics. 

The energy-saving ranges of change pump complexes parameters providing operation 
of the turbo mechanism in the maximum efficiency region has been grounded. A method 
for estimating the pumping complexes energy efficiency has been proposed, which based 
on the analysis of energy distribution and energy losses on all elements of the power 
channel with variable load, different control schemes of technological parameters, and 
changing operating characteristics of electrohydraulic equipment. The method of energy 
forecast of pump complexes efficient modes has been gained further development, witch 
based on the estimating of integrated energy performance of the pump complex, which 
takes into account the multifactor regression model of water consumption and the actual 
characteristics of pump units. It allows to determine the energy saving potential in pump 
complexes using different ways of discharge regulation. The system and algorithm of 
control of the pump complex energy modes have been proposed, which allows to select 
energy-efficient modes of operation based on the assessment of energy parameters and 
technical and economic indices and to determine the feasibility of further operation of 
technological equipment. An extreme automatic control system of pump complex and an 
operation algorithm has been developed, which minimizes the consumed electricity while 
stabilizing the pressure at the dictating point of the hydraulic network and the 
electrohydraulic equipment resource. The power distribution and power loss diagrams in all 
elements of the pump complex power channel has been obtained based on experimental 
researches. It confirm the feasibility of the method of the energy efficiency estimating of 
pump complexes taking into account changes in performance equipment, actual consumer 
schedule, method of control technological parameters. It has been shown that when 
assessing the effectiveness of the extreme automatic control system of the pump complex 
must take into account the cost of all types of resources of the pump complex, which is 
based on the analysis of input and output products of water transportation to the consumer 
during the operation. 

Key words: pumping complex, adjustable electric drive, efficiency, pump unit, power 
loss, energy forecast. 
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