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АНОТАЦІЯ

УДК 62-83.001.2: 62-83-52
Міськова С.В. –СИСТЕМА  ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ МІСЬКОЇ 

НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТРЕТЬОГО ПІДЙОМУ В УМОВА МІСТА 
КРЕМЕНЧУК. Магістерська робота. – Кременчук, 2019. – 117 с., 43 іл., 10
табл., 71 формула, 30 джерел.

Метою магістерської роботи є розробка й оцінка енергетичної
ефективності частотно-регульованого електроприводу насосной станції
третього підйому в умовах міста Кременчук, автоматизація процесу
контролю за рівнем води в РЧВ, що дозволяє скоротити енергоспоживання,
поліпшити гідравліку в мережі, скоротити втрати з ремонту устаткування і
зменшити енергоємність обладнання.

У роботі запропоновано технічні рішення щодо модернізації насосної
станції третього підйому ПП «Кременчукводоканал» шляхом заміни
насосного агрегату, автоматизації процесу подачі і контролю резервуарі
чистої води, встановлення води в частоно-регульованого електропривода. 
Виконано аналіз динамічних і енергетичних характеристик системи ПЧ-АД, 
проведено розрахунок асинхронного двигуна по Т-образній схемі 
заміщення, розроблена математична модель системи перетворювач частоти 
– асинхронний двигун. Розроблена структура й запропоновано алгоритм 
роботи системи управління електроприводом та технологічним 
обладнанням.

Проведено розрахунок економічної ефективності упровадження 
регульованого електроприводу і модернізації обладнання, розглянуті 
особливості роботи диспечерів насосної станції та запропоновані заходи з 
поліпшення їх умов праці в робочій зоні з огляду техніки безпеки на 
підприємстві.

Ключові слова: насосна станція, резервуар чистої води, коефіцієнт
корисної дії, програмований логічний контролер, система керування,
перетворювач частоти.



ANNOTATION

UDC 62-83.001.2: 62-83-52
Mis’kova S.V. THE ENERGY CONSUMPTION SYSTEM OF THE

THIRD SHAFT CITY PUMP STATION AS IT PERTAINS TO THE CITY OF
KREMENCHUK.- MASTER’S THESIS.-Kremenchuk, 2019 .- 117 p., 43 fig., 
10 tabl., 71 equations, 30 links.

The objective of this master’s thesis is the development and assessment of
energy efficiency measures for frequency-adjustable electric drive of the third 
shaft pump station as it pertains to the city of Kremenchuk, automation of the 
FWR water level process control, which allows to cut energy consumption, 
improve network hydraulics, decrease equipment repair costs and reduce 
equipment energy consumption.

This thesis offers technical solutions to modernize the third shaft pump
station of PE ”Kremenchukvodokanal” by means of pump replacement, clean
water reservoir supply and control process automation and frequency adjustable
electric drive installation. Analysis of dynamic and energy characteristics of FC-
AE is performed, calculation for asynchronous engine along the T-shaped
substitution scheme is done, mathematical model for conversion system-
asynchronous engine is developed. Control system structure for equipment and
technological tools is developed and operating algorithm is proposed. Regulated
electric board economic efficiency implementation and equipment modernization
is calculated; idiosyncrasies of pump station crew work process are assessed and
safety measure improvements for pump station crew are proposed.

Keywords: pump station, fresh water reservoir, efficiency, programmed
logic controller, control system, frequency converter.


