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режі, режим роботи насосів чи одночасно те і інше
Вступ. В умовах постійного зростання дефіциту
[1-3]. При цьому керування через зміну режиму рота цін на енергоресурси все більша увага приділяботи насосів є більш енергоефективним, але вимагає
ється питанням розробки відповідного енергоефекбільших капіталовкладень. Для зміни гідравлічного
тивного обладнання та технологій. Враховуючи веопору мережі, тобто, непрямої зміни витрат чи тисликі потужність та кількість насосних установок,
ку використовують засувки (крани, вентилі) з ручобмеженість запасів прісної води, розробка електним або електромеханічним, гідравлічним, пневмаромеханічних систем автоматичного керування
тичним виконавчим органом [2,3]. Вищезазначений
(ЕМСАК) водопостачанням з енерго- та ресурсозбеспосіб фактично означає, що в мережу вводиться
рігаючими алгоритмами стає однією із пріоритетних
додатковий послідовний опір, на якому розсіюється
задач суспільства.
зайва енергія. Коефіцієнт корисної дії системи при
Аналіз попередніх досліджень. У галузі систем
цьому суттєво зменшується. Можлива організація
керування водопостачанням вітчизняними та зарудроселювання, яка в електричних колах нагадує підбіжними науковцями проведено велику кількість
ключення паралельних опорів [3]. Замість розсіюдосліджень та розробок [1-51]. Проте, ця інформація
вання зайвої кінетичної енергії руху води її можна
носить розрізнений характер і не дає цілісної картивикористовувати для приводу гідротурбін [6-8] елени оцінки напрямків та перспектив подальших досктрогенераторів, що дозволяє суттєво підвищити
ліджень. Проведений аналіз існуючої інформації в
коефіцієнт корисної дії установок.
даній сфері дозволяє виділити три головні напрямки
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трових насосних установок систем водопостачання. Технологічні способи керування параметраРисунок 1 – Способи технологічного керування
ми насосних установок представлено на рис.1. Як
насосними установками системаах водопостачання
відомо, змінювати витрати чи тиск в системі водопостачання можна, змінюючи опір гідравлічної меВісник КДПУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2008 (50). Частина 2
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статичні та динамічні характеристики та полегшує
інтеграцію електроприводів в складні, багатоконтурні, багатовимірні, розподілені, нестаціонарні системи керування водопостачанням [27]. Система тиристорний регулятор напруги (ТРН) – асинхронний
двигун дає дуже обмежений діапазон регулювання
швидкості [17,28-30]. Для його розширення необхідне використання спеціальних двигунів з підвищеним ковзанням або двигунів з фазним ротором,
що збільшує втрати активної потужності. Таку систему часто використовують лише для забезпечення
плавного пуску насосу, розглядаючи ТРН, як пристрій плавного пуску (soft starter) [13].
Є декілька варіантів реалізації електроприводів з
додатковим опором у колі ротора асинхронного
двигуна. Це релейно-контакторні схеми, які забезпечують поступове дискретне регулювання швидкості [28], а також схеми з випрямлячем і широтноімпульсними транзисторними чи тиристорними модуляторами (ключами), які надають можливість
плавного регулювання швидкості [31]. Загальним
недоліком обох схем є гасіння зайвої енергії на додатковому опорі роторного кола. Підвищити ККД
таких систем можливо при поверненні зайвої енергії
в мережу живлення. Таку задачу вирішує асинхронно-вентильний каскад, який передбачає ввімкнення
в роторне коло паралельно з некерованим випрямлячем керованого інвертора, з’єднаного з мережею
через узгоджуючий трансформатор [17,28,31,32]. У
випадку високих потужностей насосних установок
знаходять використання машини подвійного живлення, статорна обмотка яких під’єднується до високовольтної мережі безпосередньо, а роторна до
низьковольтної через порівняно дешевий низьковольтний перетворювач частоти [4,28]. Використання
принципів векторного керування у цьому випадку
дозволяє додатково покращувати коефіцієнт потужності двигуна [33-36].
ЕМСАК насосними установками систем водопостачання. В системах водопостачання використовуються: системи (рис.3) з повною початковою
інформацією (стабілізації, програмного керування)
та з неповною (кібернетичні) [37,38], які поряд з забезпеченням необхідних технологічних параметрів
насосних установок можуть вирішувати питання
енергозбереження.

Змінюючи кількість працюючих насосів у системі водопостачання на основі інформації відповідних
датчиків, можна не лише регулювати витрати (напір) відповідно потреб, але й запроваджувати певні
енергозберігаючі алгоритми [9-11]. У цьому випадку
зайва кінетична енергія води не розсіюється, а дискретно зменшується відповідно до кількості працюючих насосів. Точність керування параметрами визначається дискретністю потужності, яка виводиться
з мережі. Послідовне з’єднання насосів застосовується для підвищення напору, паралельне – продуктивності [9,12]. При цьому замість одного насосу
високої потужності застосовується декілька нижчої.
В системах водопостачання часто практикують одночасне використання як некерованих, так і керованих за швидкістю насосів [13,14].
Електроприводи відцентрових насосних установок систем водопостачання. Зміна обертів насосу є найбільш енергоефективним способом регулювання його параметрів [1,2,5,15,16]. Якщо не змінюється гідравлічний опір мережі, регулювання практично здійснюється при сталій величині ККД насосу. Відомо [1,2], що зменшення швидкості лише на
10% призводить до економії близько 27% енергії.
Можливі технічні рішення для зміни обертів насосних установок представлені на рис.2.
Зміна обертів насосів
Нерегульований асинхронний чи
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Рисунок 2 – Технічні рішення для зміни обертів
насосу
Для зміни швидкості можливе використання нерегульованих електроприводів з асинхронними чи
синхронними двигунами, під’єднаних до насосів через муфти [17]. Гасіння зайвої енергії для зменшення швидкості відбувається у муфті (гідравлічній,
електричній). Більш енергоефективним є використання керованих електроприводів як з асинхронними, так і з синхронними двигунами. У цьому випадку з мережі живлення за допомогою перетворювача
для приводу насосу подається лише енергія, достатня для забезпечення робочого режиму. Найбільшого
поширення на даний момент для насосів набувають
електроприводи по системі перетворювач частоти –
асинхронний (синхронний) двигун [4,18-25]. Сучасні перетворювачі частоти окрім регулювання параметрів напруги живлення двигунів надають можливість замкненого регулювання технологічних параметрів насосу та формування “насосних” (u/f2=const)
механічних характеристик, які сприяють плавності
їх пуску [26]. Більшість з перетворювачів також реалізує алгоритми векторного керування координатами електропривода, що суттєво покращує його

Рисунок 3 – ЕМСАК водопостачанням
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В інтерактивних системах [51,52] з ігровим підходом контролер дискретно змінює оберти насосу
(формує правила гри) і оцінює реакцію споживачів.
Порівнюючи реальну величину водоспоживання з
теоретичною, яка мала б виникнути при зміні обертів, пропорційно зменшує чи збільшує оберти. Якщо
споживачі не реагують на зміну обертів (витрат),
тобто не приймають правила гри, то швидкість поступово фіксовано зменшується. Таким чином, автоматично визначається мінімально-достатня швидкість насосу для задоволення потреб споживачів.
Можливе поєднання екстремального керування з ігровим підходом.
Висновки. На сучасному етапі економічного розвитку суспільства, який характеризується різким
подорожчанням енергетичних ресурсів, автоматизація систем водопостачання повинна не лише забезпечувати необхідні технологічні параметри напору
та витрат води, надійність та енергоефективність
доставки води до споживача, а також формувати
енерго- і ресурсоощадливу поведінку суспільства та
моніторити споживання ресурсів.
Для насосів малої та середньої потужностей доцільно використовувати електроприводи з асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором
при живленні від транзисторних перетворювачів частоти з можливістю формування „насосних” механічних характеристик. Для насосів високої потужності
– з машинами подвійного живлення з транзисторним перетворювачем частоти в колі ротора.
В складних, багатоконтурних, багатовимірних
ЕМСАК водопостачанням перспективним є використання векторно-керованих асинхронних двигунів.
Системи стабілізації напору в диктуючій точці
водогону варто поєднувати з підключенням (відключенням) паралельно-працюючих насосних агрегатів (каскадно-частотне керування).
У випадку, коли при суттєвому зменшенні споживання подача води не може бути зменшена, кінетичну енергію потоку рідини з метою енергозбереження доцільно перетворювати в електричну за допомогою гідротурбін.
Через значне просторове розосередження систем
водопостачання перспективною є розробка бездатчикових ЕМСАК та ЕМСАК з безпровідною передачею даних, застосування принципів телемеханіки.
Застосування систем диспетчерського керування
та збору інформації (SCADA) водопостачання дозволить підвищити надійність та централізувати
процедуру моніторингу споживання та аварій.
Збільшення рівня енергозбереження в системах
водопостачання в порівнянні з традиційними системами (наприклад, стабілізації напору) потребує ідентифікації потреб споживачів в масштабі реального
часу або організації гри між системою та споживачами, яка змушує їх до ресурсо- і енергоощадливої
поведінки. Для реалізації вище зазначеного заслуговує уваги використання принципів побудови
ЕМСАК на основі теорії нейронних мереж та фазілогіки, а також цифрових сигнальних процесорів.

Стабілізація напору в диктуючій точці гідравлічної мережі забезпечує автоматичне зменшення (збільшення) швидкості насосу при відповідному коливанні водовідбору [1,39]. Стабілізація рівнів води в
резервуарах з метою енергозбереження організовується таким чином, щоб геодезичний перепад висот
при перекачуванні був мінімально можливим [1].
Стабілізація витрат використовується, в основному,
в системах дозування та змішування [40]. Технічна
реалізація систем стабілізації здійснюється на основі
керованих силових електроприводів насосних установок і сервоприводів запірної арматури.
Системи програмного керування змінюють швидкість насосів у відповідності до графіків добового
споживання, які формують наперед шляхом експериментальних досліджень [1,2]. Для реалізації програмуючого задавача (нейропредиктора) напору
(швидкості) насосу можливе використання нейронних мереж [41].
Кібернетичні системи автоматично забезпечують
пошук бажаного режиму роботи насосної установки
(системи з самонастроюванням, адаптивні), або,
враховуючи особливості поведінки споживачів, ініціюють певну гру (ігрові), в результаті якої досягається енергозбереження.
Інтерактивні системи змінюють напір (витрати)
на основі оцінки побутової активності споживачів.
Непряма її оцінка можлива на основі вимірювання
споживання електричної енергії будинками, мікрорайонами, тощо [42]. При цьому в систему вводиться деяке запізнення по керуванню, що враховує часовий зсув між початком електроспоживання та водоспоживання. Прив’язаність системи водопостачання до системи електропостачання зменшує надійність доставки води та підвищує конфліктність
відносин водо- та електропостачальних компаній. У
випадку промислових систем водопостачання активність споживачів можна оцінити на основі стану
локальної запірної арматури, оснащеної сервоприводами [43].
При екстремальному керуванні автоматично забезпечується режим роботи насосу з максимально
можливим ККД при заданих витратах [44-46] або
привідного двигуна з мінімумом сумарних втрат потужності [47-50]. Можливий також підхід, при якому підсистема мінімізації втрат у двигуні є підпорядкованим контуром системи пошуку робочої точки насосу з максимально-можливим ККД [44-46].
Залежність ККД насосу від величини витрат для кожного конкретного значення обертів має точку максимуму, а функція втрат потужності в двигуні для
сталих значень частоти напруги живлення та моменту навантаження носить параболічний характер. Для
технічної реалізації процедури пошуку робочого
режиму насосу з максимально-можливим ККД при
поточній швидкості використовуються експериментальні (каталожні) напірні характеристики, отримані
для точок з максимально-можливими ККД. Впровадження технології мінімізації втрат потужності в
двигуні вимагає використання перетворювача частоти з окремим керуванням частотою і амплітудою.
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