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Підвищення ефективності функціонування насосних станцій вимагає вдосконалення існуючих та обґрунту-

вання нових методів та засобів регулювання їх технологічних параметрів. Перспективним є використання сис-
тем активного регулювання, здатних виконувати основні технологічні закони з рекуперацією енергії в електро-
мережу. Для одного з варіантів побудови активних регулювальних пристроїв – активного турбінного регулю-
вання – необхідно, використовуючи турбінний режим насосу як стаціонарний, прогнозувати його показники 
для подальшого використання в системах автоматичного регулювання продуктивності насосних станцій. У ро-
боті розроблено спосіб визначення характеристик турбінного режиму насосів на базі діаграм Сьютера, який 
використовує залежність їх ширини від коефіцієнта швидкохідності. З використанням регресійного аналізу об-
ґрунтовано та отримано модель для прогнозування напірно-витратних та енергетичних характеристик турбін-
них режимів насосів, що використовуються в насосних станціях міського водопостачання. Отримані результати 
можуть бути використані при розробці методу активного регулювання продуктивності насосних станцій.  

Ключові слова: насосна станція, активне регулювання, турбінний режим насосу, характеристики турбінно-
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Повышение эффективности функционирования насосных станций требует усовершенствования сущест-

вующих и обоснование новых методов и средств регулирования их технологических параметров. Перспектив-
ным является использования систем активного регулирования, способных выполнять основные технологиче-
ские законы с рекуперацией энергии в электросеть. Для одного из вариантов построения активных регулиро-
вочных устройств – активного турбинного регулирования – необходимо, используя турбинный режим насоса 
как стационарный, прогнозировать его показатели для дальнейшего использования в системах автоматического 
регулирования производительности насосных станций. В работе разработан способ определения характеристик 
турбинного режима насосов на базе диаграмм Сьютера, который использует зависимость ширины диаграм от 
коэффициента быстроходности. С использованием регрессионного анализа обоснована и получена модель для 
прогнозирования напорно-затратных и энергетических характеристик турбинных режимов насосов, которые 
используются в насосных станциях городского водоснабжения. Полученные результаты могут быть использо-
ваны при разработке метода активного регулирования производительности насосных станций.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У зв’язку з існую-

чою проблематикою енергоресурсозбереження у 
народному господарстві України велика увага при-
діляється виконанню основних технологічних про-
цесів з економією електроенергії. Особливо актуа-
льним це питання є для систем комунального водо-
забезпечення, обладнаних енергоємними спожива-
чами – насосними установками [1, 2]. 

Режими роботи насосних установок необхідно 
змінювати у зв’язку зі змінним у часі водоспожи-
ванням. При цьому можуть бути використані як 
традиційні [1, 2], так і альтернативні способи [3]. 
Найбільш ефективним із традиційних способів ре-

гулювання є вплив на електропривод насосного 
агрегату із застосуванням серійних перетворювачів 
частоти. У той же час не в повній мірі досліджено 
можливості як існуючих, так і альтернативних спо-
собів підвищення ефективності насосних комплек-
сів. Так, при використанні перетворювачів частоти 
в групових насосних електроприводах постає пи-
тання взаємодії регульованих та нерегульованих 
агрегатів при знижені частоти обертання нижче 
критичної та, як наслідок, можливість зміни напря-
мку руху рідини у робочому колесі насоса. При 
цьому зворотній потік рідини в регульованому на-
сосі можна розглядати як варіант розширення регу-
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лювальних можливостей групових насосних уста-
новок [4].  

У системах активного регулювання параметрів 
насосних станцій турбінний режим насосу розгля-
дається як стаціонарний, показники якого безпосе-
редньо впливають на характеристики всієї гідро-
транспортної системи. Таким чином, необхідно 
мати чітке уявлення про напірно-витратні та енер-
гетичні характеристики насосів у турбінному ре-
жимі при використанні принципу активного регу-
лювання параметрів насосних станцій. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ту-
рбінний режим роботи насосу використовується в 
різних сферах промисловості. Так, у роботах [5, 10] 
надано теоретичний опис повних характеристик і їх 
аналіз на основі характеристичного рівняння 
гідромашини й рівняння Ейлера для турбінного ре-
жиму з урахуванням геометричних параметрів ро-
бочого колеса насоса, яке, однак, не враховує зміну 
характеристик при зміні відкриття направляючого 
апарату. 

За основу символьного опису прийнято уявлення 
характеристик у відносному вигляді: 

 у турбінному наданні при одиничному 
значенні H і D: 
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де D – діаметр робочего колеса гідромашини, м;  
g – прискорення вільного падіння, м/с2;   – густи-

на, кг/м3; '
IQ , '

In , '
IM  – приведені подача, частота 

обертання і момент гідромашини, м3/с, об/хв и Нм. 
В роботі [3] повні характеристики насосів пода-

ються у формі, запропонованої Мошніним: 
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Недоліком цих характеристик є відсутність мож-
ливості визначати ККД в турбінному режимі при 
постійному напорі, оскільки за характеристиками 
знаходиться тільки одне значення подачі при зада-
ному значенні напору й частоти обертання. 

Цей недолік виключено в роботі [6], в якій нада-
но спосіб визначення параметрів насоса в турбінно-
му режимі по рівнянню Ейлера з урахуванням гео-
метричних параметрів робочого колеса. Показано, 
що в діапазоні   í î ì1...1,5 H  і   í î ì1,2...1,6 Q  пропо-
нований метод володіє достатньою точністю. 

У роботі [10] на основі характеристичного рів-
няння гідромашини [3]: 

2 2An BnQ CQ 2gH    (4) 
Використання характеристичного рівняння гід-

ромашини не дозволяє достатньо точно аналізувати 
усталені турбінні режими гідромашини, оскільки 
воно складено тільки для радіального входу потоку 
з робочого колеса [5] і не містить значення відкрит-
тя направляючого апарату, яке є визначальним для 
цього режиму [1]. 

Метою даної роботи є розробка способу визна-
чення характеристик турбінного режиму насосів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Аналіз можливих режимів роботи гідромашин і їх 
систем виконують за повними характеристиками, 
отриманими в лабораторних умовах для модельного 
агрегату з перерахунком параметрів за законами 
подібності [5]. На повних характеристиках гідрома-
шин задаються залежності між витратою Q води, її 
напором H, моментом М і частотою обертання n 
(рис. 1). 

 
 Рисунок 1 – Повні характеристики гідравлічної  

машини 

При цьому найчастіше при наданні повних хара-
ктеристик по осях як координати використовувати 
величини частоти обертання  (ордината) і витрати 
q (абсциса) гідромашини, а як параметр – її напір і 
крутний момент. Таке уявлення повних характерис-
тик дозволяє простежити процес переходу від насо-
сного до турбінного режиму роботи на безперервній 
частині характеристики [5]. 

У системах водопостачання гідромашина може 
працювати в сталих насосному I і турбінному III 
режимах, а також у перехідному – режимі протите-
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чії II, який може відбуватися, наприклад, при регу-
люванні частоти обертання одного з паралельно 
включених насосів, коли регульований насос буде 
створювати напір менший за величиною статично-
го напору в трубопроводі, а також у схемі з послі-
довно включеними агрегатами при припиненні по-
дачі живлення до приводу високонапірного агрега-
ту, коли під дією зворотного потоку напір допомі-
жного насоса стає більше напору при закритій за-
сувці [1, 3, 4]. 

Якщо використовувати стандартний графік  
-q, то характеристики насоса, зображені в чоти-
рьох квадрантах, є складними та їх важко викорис-
товувати в будь-якій моделі розрахунку режимів 
насоса.  

Як базовий спосіб надання характеристик гідра-
влічних машин в різних режимах у даній роботі 
використані діаграми Сьютера [6], які базуються на 
використанні безрозмірних змінних напору та мо-
менту ГМ: 
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На рис. 2 приведено відомі діаграми Сьютера 
для трьох відцентрових насосів з коефіцієнтами 
швидкохідності 35, 147 та 261 [5].  
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 Рисунок 2 – Діаграми Сьютера:  
а) за напором, б) за моментом 

Аналіз діаграм показує, що перехідний режим 
протитечії чітко займає діапазон від π/2 до π; відпо-
відно, насосний режим закінчується на π/2; турбін-
ний – розпочинається з π. Для кожного з насосів 
координати початку насосного та закінчення тур-
бінного режимів різні; в насосному режимі при 
WH=0 визначаються значення WM для вибраних 
насосів; в турбінному режимі при WМ=0 визнача-
ються значення WН, що відповідають початку тур-
бінного режиму – точки нульового ККД.  

Аналіз відомих діаграм Сьютера для трьох 
насосів з різними коефіцієнтами швидкохідності 
(рис. 2) дозволив установити, що при збільшенні 
коефіцієнта швидкохідності ширина характеристик 
напору ΔWH і моменту ΔWM зменшується за пев-
ним законом (рис. 3). За ширину прийнята відстань 
між точками перетину характеристик осі . Отри-
мані криві можуть бути апроксимовані відомими 
методами [9].  

 
Рисунок 3 – Залежності ширини діаграм  
Сьютера від коефіцієнту швидкохідності 

 
Визначення характеристик турбінного режиму 

для певного насосу відбувається за розробленим 
алгоритмом (рис. 4). 

На першому етапі отримуємо початкові дані: за-
дається тип насосу, визначається діаметр його ро-
бочого колеса та номінальні параметри, розрахову-
ється коефіцієнт швидкохідності. Наступним кро-
ком (етап 2) є отримання масивів даних з характе-
ристик (H-Q ,P-Q, η-Q) для нормального режиму 
роботи гідромашини. 

Для отримання діаграм на повному діапазоні 
режимів роботи обраного номенклатурного ряду 
насосів систем міського водопостачання будується 
частина кривої на проміжку від π/4 до π/2 (насос-
ний режим) за допомогою параметрів, отриманих за 
паспортними напірно-витратними та енергетични-
ми характеристиками насосів (етап 3). При нане-
сенні цієї інформації на діаграму Сьютера вона ле-
жить між двома кривими відомих насосів із певни-
ми коефіцієнтами швидкохідності. Шляхом інтер-
поляції відбувається побудова кривих Сьютера на 
всьому діапазоні зміни кута θ. 

При переході від відносних значень до дійсних 
параметрів напору та витрати (етап 4) відбувається 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2013 (22). Частина 2 
236 

отримання масивів значень для побудови H–Q та  
P–Q залежностей для турбінного режиму.  

Так, для визначення характеристик турбінного 
режиму насосу типу Д320-50 з коефіцієнтом швид-
кохідності ns = 86 спочатку отримуємо частину діа-
грам Сьютера з паспортних напірно-витратних, по-
тужностних та енергетичних характеристик, нада-
них заводом-виробником (точки 3 на рис. 5).

 

 Рисунок 4 – Алгоритм визначення  
характеристик турбінного режиму насосу 

 
Далі, керуючись даними, отримуємо координати 

початку насосного (точка 1) та закінчення турбінно-
го (точка 6) режимів. Отримані дані доповнюємо 
точками для режимів протитечії та турбінного шля-
хом інтерполяції між двома відомими сусідніми 
кривими для WH і WM при певних коефіцієнтах 
швидкохідності. При цьому точка 5 указує на зна-
чення коефіцієнтів WH та  і, відповідно, напору та 
витрати при нульових ККД і моменті на валу гідро-
машини. Точки 2 та 4 визначають параметри насос-
ного та турбінного режимів насосу при номінальній 
витраті. Подібним способом визначається моментна 
характеристика насосу в турбінному режимі.  

При використанні відомих для гідромашин 
виразів отримуємо потужності та енергетичні 
характеристики насосу в турбінному режимі [4]. 

Для проведення порівняльного аналізу отримані 
характеристики надаємо у відносних величинах; як 
базові використані параметри номінального режиму 
насосу з його паспорту. 

а) 

0

5

Qном

H

Насосний
режим

Турбінний
режим

2

4

Q

Нном

 
б) 

Рисунок 5 – а) діаграми Сьютера для насосу типу 
Д320-50; б) відносні напірно-витратні  

характеристики насосного й турбінного режиму  
насоса 

 
На рис. 6 приведено відносні напірні, потужності 

та енергетичні характеристики насосу типу Д320-50 
у насосному й турбінному режимах, які отримано з 
напіро-витратних та моментних характеристик (рис. 
2) при використанні наступних виразів: 

t t
n n t t t t

í î ì t t

= =η(Q),    =h =
h
m νP(Q)p ,    η p q g,η

P q g
,      (6) 

де P(Q), (Q)  – паспортні потужностна та енергети-
чна характеристики насосу; номP  – номінальна поту-
жність насосу, кВт; індекси «n» та «t» відносяться 
до насосних та турбінних режимів відповідно; 

t t í î ì t t í î ìh H (Q) / H ,   m M (Q) / M   – відносні на-
пірно-витратна та моментна характеристика насосу 
в турбінному режимі; 2g 9,8м / с  – прискорення 
вільного падіння. 

Отримані характеристики (рис. 6) показують, що 
максимальне значення ККД вибраного насосу в 
турбінному режимі менше за номінальне значення в 
насосному режимі, що узгоджується з результатами 
натурних та модельних досліджень подібних 
агрегатів [3, 5–7].  
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У насосних станціях II підйому в системах 
міського водопостачання використовуються ряд 
паралельно включених агрегатів. При цьому, в 
основному, їх номенклатуру складають відцентрові 
насоси типу Д з діапазоном потужності 150–800 кВт 
та коефіцієнтами швидкохідності від 76 до 140, 
відповідно. 

 

 
Рисунок 6 – Відносні напірні (а), потужності (б)  

та енергетичні (в) характеристики насосу 
типу Д320–50 у насосному й турбінного режимах 

 
Виконавши описану вище процедуру розрахунку 

характеристик турбінного режиму для кожного з 
вибраних насосів, отримуємо, з урахуванням (2), 
низку відносних напірно-витратних характеристик 
(рис. 7). Аналіз отриманих даних показав, що при 
рівних значеннях частот у турбінному та насосному 
режимі напір турбінного режиму у робочому 
діапазоні (0,7...1,2)Qном значно нижче напорів 
насосного режиму. Для спрацювання номінального 
напору через робоче колесо насосу в турбінному 
режимі необхідно пропустити витрату на 25–35 % 
більшу за номінальну насосну. Також із графіків 
можна визначити координати початкових точок 
турбінного режиму з нульовим ККД, що 
визначають, відповідно, діапазон використання 
турбінного режиму кожного насосу. Так, витрати 

нульового ККД змінюються в діапазоні (0,7–0,9) 
Qном, відповідні їм напори становлять (0,25–0,18) 
Нном при збільшенні коефіцієнта швидкохідності 
від 76 до 140.  

При цьому, як видно з рис. 4, при збільшенні 
коефіцієнту швидкохідності напірна характеристика 
турбінного режиму зміщується віялоподібно вниз, 
тобто існує функціональна залежність між 
коефіцієнтом швидкохідності насосів та напірними 
характеристиками їх турбінного режиму. Крім того, 
координати початкових точок турбінного режиму, в 
яких ККД агрегату дорівнює нулю, також 
змінюються за певною залежністю при зміні 
коефіцієнта швидкохідності. 

Виконавши регресійний аналіз, отримано аналі-
тичну залежність для визначення напірно-витратних 
характеристик насосів у турбінному режимі залежно 
від коефіцієнта швидкохідності: 

2 2
t s sh A(n ) B(n )q                  (7) 

та аналітичні залежності для визначення початкових  
точок характеристик турбінного режиму: 

2
0t 01 02 sh h h n   та 0t 01 02 sq q q n  ,            (8) 

де sA(ns) 0,543-0, 0093n  sB(ns) 0,459 0,0039n  , 

01h 0,3 , 6
02h 6,82 10  , 01q 0,481 , 02q 0,003  – 

апроксимаційні поліноми та коефіцієнти, що зале-
жать від параметрів вибраних насосів. 

 
Рисунок 7 – Відносні напірно-витратні  

характеристики насосів з sn (76...140)   
у насосному та турбінному режимах 

 
Перевірку адекватності отриманих моделей ви-

конано за критерієм детермінації, значення якого 
знаходяться в межах 0,99–0,998. 

ВИСНОВКИ. Розроблено спосіб визначення ха-
рактеристик турбінного режиму насосного агрегату, 
що базується на використанні діаграм Сьютера та 
залежності їх ширини від коефіцієнта швидкохідно-
сті. Отримано характеристики турбінного режиму 
для відцентрових насосів, що використовуються в 
насосних станціях міського водопостачання. Отри-
мано адекватну математичну модель для прогнозу-
вання напірно-витратних характеристик насосів при 
їх роботі в турбінних режимах. За допомогою роз-
робленого підходу можна визначати початкові па-
раметри турбінних режимів, що необхідно для об-
ґрунтування вимог до електропривода насоса при 
рекуперації потужності. 
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DETERMINATION OF TURBINE PUMP MODE CITY WATER STATIONS 
A. Perekrest, О. Scherbyna, O. Karpenko 
Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University  
vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine, E-mail: pks@kdu.edu.ua 
D. Vasiliev  
Belarusian National Technical University  
prosp. Nezalegnosty, 65, Minsk, 220013, Belarus Republic. Е-mail: soulvix@inbox.ru 
Improving the efficiency of pumping stations require improvement of existing and new justification methods and 

means of control of process parameters. Promising is the use of active control systems capable of performing basic 
technological laws with recuperation of energy in electric network. For one of the variants of active regulating devices - 
active turbine regulation - should be using a turbine pump mode as fixed, to predict its performance for use in automatic 
adjustment of pump stations. In this paper, a method characterization turbine pump mode at the Suter diagram that uses 
the width dependence of the specific speed. Using regression analysis and obtained reasonable model for predicting 
head- flow rate and efficiency characteristics of the turbine modes of pumps used in city water pumping stations. The 
results can be used to develop a method of active adjustment of city pump stations. 

Key words: pumping station, active control, turbine pump mode, the characteristics of the turbine mode. 
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