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Наведені в роботі результати досліджень спрямовані на створення нового наукового напряму електричних ме-

тодів моделювання робочих процесів у мережах водопостачання. На сьогодні таких методів аналізу не існує через 
відсутність електричних моделей насосних агрегатів. Дослідження авторів показали, що створювати потрібно еле-
ктричну модель не насосного агрегату, а всієї електромеханічної системи мережі водопостачання. Показано, що 
електромеханічна система мережі водопостачання є багатоетапним перетворювачем енергії й проаналізовано ета-
пи її перетворення за частотою, кількістю фаз, виду енергії та накладанню енергетичних потоків. Проаналізовано 
також фізичний процес руху рідини в насосі. Наведені результати досліджень у сукупності дозволяють сформу-
лювати вимоги до електричних моделей електромеханічних систем мереж водопостачання. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із стратегіч-

них напрямів реформування галузей економіки 
України, які споживають значні обсяги енергоресу-
рсів, зокрема електричної енергії, є ефективне енер-
гозбереження. Якщо економіка держави не спромо-
жна витримати темп і ритм світових процесів стосо-
вно виробництва електричної енергії та її ощадливо-
го споживання, вона ризикує залишитися на задвір-
ках світового господарства, виконуючи роль допо-
міжного виробництва чи споживача чужої високоте-
хнологічної продукції [1].  

Особливо актуальною є ця проблема для підпри-
ємств гірничорудної й металургійної промисловості, 
хімічних виробництв та підприємств сфери водопо-
стачання населених пунктів, технологічний процес 
водопостачання яких потребує споживання великих 
обсягів електричної енергії. Не секрет, що зараз ба-
гато іноземних фірм пропонують свою продукцію 
(насосне обладнання, зокрема), рекламуючи її як 
більш сучасну й таку, що має більш високий рівень 
ККД. Не заперечуючи можливості, чи й необхіднос-
ті, використання закордонного обладнання в разі 
відсутності вітчизняних аналогів, звертаємо увагу, 
що у такому випадку, споживаючи чужі товари й 
послуги, ми підтримуємо світовий відтворювальний 
процес і не маємо доступу до розподілу основного 
світового прибутку. Альтернативою викладеному є 
наукові дослідження авторів, на базі яких розробля-
ються та впроваджуються технології модернізації 
вітчизняного насосного обладнання, після чого, за 
показниками енергоефективності, воно не поступа-
ється кращим закордонним аналогам. Ураховуючи 
також складний економічний стан нашої держави, 
тема публікації є актуальною і своєчасною. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Основним елементом гідравлічної мережі є насос, 
відносно якого мережа енергопостачання, засоби 
керування привідними електродвигунами та елект-
ричний привод насосів (синхронні чи асинхронні 
електричні двигуни) створюють вхідну підсистему. 
Відповідно, резервуар (місце накопичення та забору 
рідини), водоводи системи подачі води до насосної 
станції та запірна арматура зі сторони всмоктування 

відносно насоса створюють другу вхідну підсисте-
му. Запірна арматура на нагнітанні, пристрої керу-
вання процесу водопостачання, водоводи системи 
подачі води споживачу та сам споживач води відно-
сно насоса створюють вихідну підсистему [2]. 

Обсяг електричної енергії, що споживається, та 
інші витрати залежать від конструктивних особли-
востей насосів, узгодженості елементів підсистем, а 
також від режиму роботи системи в цілому. Усі ці 
фактори взаємозалежні, тому необхідно враховувати 
взаємний вплив зазначених підсистем при їх проек-
туванні та експлуатації протягом усього терміну 
служби системи (її життєвого циклу). 

У дослідженнях основним енергетичним елемен-
том будь-якої гідравлічної мережі пропонується 
вважати електромеханічну систему (ЕМС), яка 
складається з привідного електричного двигуна, 
насоса та системи підводу рідини з накопичуваль-
них резервуарів. Вона є сукупністю реальних взає-
мопов'язаних об'єктів гідравлічної мережі, призна-
чених забезпечити технологічний процес водопо-
стачання, узгодження взаємодії яких спрямовано на 
отримання максимальної енергоефективності функ-
ціонування мережі водопостачання. 

Дослідженнями доведено, що у електромеханіч-
ній системі здійснюється:  перетворення частоти; 
перетворення кількості фаз;  перетворення одного 
виду енергії на інший;  накладання енергетичних 
потоків. Це і стало підставою для подання ЕМС еле-
ктричними моделями, вихідною частиною якої є 
випрямляч електричної енергії. Етапи енергетичних 
перетворень у ЕМС наведено на рис 1. 

 
Рисунок 1 – Структурна схема енергетичних  

перетворень в ЕМС та гідравлічній мережі  
водопостачання 
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Електрична енергія на вхід електромеханічної 
системи поступає від мережі енергопостачання – 
блок 1, на привідний електричний двигун. Зазвичай 
у потужних системах ця мережа є трифазною з про-
мисловою частотою fм = 50 Гц, якій відповідає куто-
ва частота ωм = 2πfм.  

У привідному електричному двигуні має місце 
два енергетичні перетворення: частотне та перетво-
рення одного виду енергії на інший (електричної 
енергії на механічну).  

Етап частотного перетворення – блок 2, може 
здійснюватись у системі в різний спосіб. З одного 
боку, це може бути живлення привідного електро-
двигуна через перетворювач частоти – блок 2а, як це 
робиться у ЧРП.  

З іншого – кутова частота обертів робочого колеса 
насоса ω не завжди дорівнює кутовій частоті напруги 
мережі енергопостачання. Рівність ωм  = ω має місце 
лише у випадку, коли привідний електричний двигун є 
синхронним і має одну пару полюсів (р = 1). При цьо-
му швидкість обертів роторних елементів електроме-
ханічної системи складає 3000 об/хв. При збільшенні 
числа пар полюсів привідного електричного двигуна 
швидкість обертів елементів електромеханічної систе-
ми змінюється обернено пропорційно р. Таке частотне 
регулювання подається блоком 2б.  

Етап електромеханічного перетворення енергії – 
блок 3, характеризує спільну роботу насоса й приві-
дного електродвигуна, коли обертовий момент, 
створений останнім, через спільну валову систему 
передається робочому колесу насоса. Якщо частотне 
перетворення енергії можна за певних умов припи-
сати одному окремому елементу ЕМС (привідному 
електродвигуну), то електромеханічне її перетво-
рення є результатом спільної дії привідного елект-
родвигуна, передатних механізмів та робочого коле-
са насоса. Це ще одне свідчення на користь необхід-
ності системного розгляду процесів у електромеха-
нічній системі.  

Етап накладання енергетичних потоків – блок 4. 
Енергетичний процес у робочому колесі насоса, як-
що розглядати його з боку першої й другої вхідних 
підсистем гідравлічної системи, є процесом накла-
дання двох енергетичних потоків: механічної енергії 
від привідного електродвигуна й кінетичної енергії 
маси рідини, що поступає на вхід насоса – блок 5. 
Цією енергією можна знехтувати в системах питно-
го водопостачання деяких населених пунктів Украї-
ни через невелику величину підпору по всмоктуван-
ню й не можна нехтувати в системах водооборотних 
циклів на підприємствах металургійної галузі. На 
деяких гірничо-збагачувальних комбінатах геодези-
чний рівень поверхні освітлювальних водоймищ 
більше ніж на 15 метрів перевищує геодезичну від-
мітку осі (центру тяжіння вхідного перетину) насос-
ного агрегату. Тобто при великих об’ємах витрати 
рідини у таких водоймищах систем водопостачання 
накопичуються величезні обсяги потенціальної ене-
ргії маси рідини. Урахування динаміки її зміни до-
зволяє підвищити енергоефективність функціону-
вання системи в цілому [3]. 

Розглянутим вище енергетичний процес у робо-
чому колесі насоса не обмежується. Робоче колесо 

насоса є єдиним робочим органом ЕМС, де відбува-
ється прирощення повної питомої енергії рідини при 
його обертанні у потоці – блок 6. 

Пройшовши через робоче колесо, рідина спрямову-
ється на вихід з насосу в зовнішню мережу. В енерге-
тичному аспекті тут відбуваються два процеси: обер-
товий рух рідини в робочому колесі перетворюється на 
її однонапрямлений у дифузорі – блок 7, а конструкти-
вні особливості робочого колеса та спірального відво-
ду формують частоту пульсацій напору на виході з 
насосу – блок 8. 

Наступним етапом енергетичних перетворень у 
розглядуваній системі є процеси, що відбуваються у 
мережі водоводів – блок 9, де за рахунок втрат енер-
гії, обумовлених рухом рідини, конфігурацією ме-
режі, геодезією місцевості та інших факторів, має 
місце втрата напору та зниження енергоефективнос-
ті системи. Цей процес може бути як нерегульова-
ним – блок 9а, так і регульованим – блок 9б. 

Останньою складовою системи є споживач – 
блок 10, який задає величину витрати й напору, за 
яких забезпечуються показники технологічного 
процесу водопостачання. 

Викладене формулює вимоги до електричних мо-
делей окремих елементів гідравлічної мережі водопо-
стачання, сукупність яких дозволяє побудувати елек-
тротехнічний комплекс, адекватний гідравлічній ме-
режі. Однак для вирішення цієї проблеми необхідно 
розробити електричну модель електромеханічної сис-
теми, яка б враховувала викладене вище та особливо-
сті фізичного процесу руху рідини в насосі. 

За конструктивною схемою ЕМС, яка створюєть-
ся, робоче колесо насоса розташовується на валу, 
що має спільну вісь з віссю валу привідного елект-
ричного двигуна. Вал насоса з’єднується з валом 
електродвигуна. Енергія від останнього передається 
насосу. За рахунок цієї енергії при обертанні колеса 
в потоці рідини виникає різниця тисків з обох сторін 
кожної лопаті й, відповідно, силова взаємодія пото-
ку рідини з лопатевим колесом. Тобто електрична 
енергія, яку споживає привідний електричний дви-
гун, перетворюється в гідравлічну енергію потоку 
рідини, що проходить через насос. Прирощення 
енергії потоку рідини в колесі залежить від швидко-
сті потоку, частоти обертання колеса, його розмірів 
та форми лопаті. У відвідних каналах корпусу та 
дифузорі кінетична енергія рідини частково пере-
творюється в енергію тиску. Залежно від кількості 
пар полюсів (р) привідного електродвигуна, синхро-
нна швидкість обертання колеса n фіксована та мо-
же становити 3000, 1500, 1000, 750 або 600 об/хв. 
Прирощення енергії одиниці маси рідини, яку пере-
качує насос, оцінюється збільшенням напору на йо-
го виході порівняно з напором на вході. Як і відмі-
чалося раніше, у привідному електродвигуні має 
місце перетворення частоти енергетичного процесу 
за співвідношенням ω = ωм/р. 

Вода, що отримала прискорення у колі проточної 
частини робочого колеса насоса, через дифузор по-
падає у зовнішню гідравлічну мережу й надходить 
споживачу. Тобто мають місце два процеси: «роз-
гін» рідини лопатями робочого колеса в колі прото-
чної частини та «виштовхування» її у зовнішню 
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трубопровідну систему. Відвідна камера насосів 
може бути більш простої конструкції (з однозавит-
ковим спіральним відводом) чи більш складної – з 
двозавитковим спіральним відводом. У насосах з 
однозавитковим спіральним відводом кожна лопать 
за один оберт робочого колеса один раз проходить 
повз початок відводу (язик) і переміщує рідину у 
відвідну камеру через дифузор до напірного трубо-
проводу, тому кількість таких «виштовхувань» за 
один оберт робочого колеса дорівнює кількості його 
лопатей. Рух рідини по колу в проточній частині 
насоса математично можна записати гармонічною 
функцією (синусоїдою) з кутовою частотою  , яка 
відповідає швидкості обертання ротора, а рух ріди-
ни у напірному трубопроводі є постійним однонап-
рямленим. Таким чином, вихід відцентрового насоса 
з однозавитковим спіральним відводом, а точніше 
його початок, повинен моделюватися m – фазним 
випрямлячем, фазність якого дорівнює кількості 
лопатей (Кл) робочого колеса. Тому електрична мо-
дель електромеханічної системи повинна містити  
m = Кл паралельних віток. 

Виходячи з викладеного, блок–схема електрич-
ної моделі електромеханічної системи, яка враховує 
фізичний та енергетичний процес у ній, зображена 
на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Блок–схема електричної моделі  

електромеханічної системи 
 

ВИСНОВКИ. Зазвичай для аналізу робочих про-
цесів у мережах водопостачання реально застосо-
вуються підходи (методи), які спираються на два 
наукові напрямки:  суто гідравлічний та електрогід-
равлічний. Наведені у роботі результати наукових 
досліджень спрямовані на створення нового (тре-
тього) наукового напрямку – суто електричного. На 
сьогодні суто електричних методів аналізу процесів 
у мережах водопостачання не існує. Їх неможливо 
реалізувати без створення електричних моделей 
насосних агрегатів. Більш глибокі дослідження по-
казали, що створювати потрібно електричну модель 
не насосного агрегату, а всієї електромеханічної 
системи мережі водопостачання, що й розглядаєть-
ся в публікації. 
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REQUIREMENTS FOR ELECTRIC MODELS OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS  
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The results of the researches given in the article are directed at creation of the new research area  electric methods 

of modeling of working processes in water supply networks. Today such methods of the analysis aren't existed for the 
reason of the lack of electric models of pump units. Research investigations showed that it is necessary to create electric 
model not for the pump unit, but for all electromechanical system of the water supply network. The paper introduces 
that the electromechanical system is the multi-stage converter of energy. The stages of its transformation according to 
the frequency, quantity of phases, and type of energy and imposing of power streams were analyzed. The physical proc-
ess of the movement of liquid in the pump was analyzed as well. The stated results of the investigations in general allow 
to formulate requirements to the electric models of electromechanical networks of water supply. 

Key words: electromechanical system, pump, energy, water supply, energy efficiency. 
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