


С цел оптимизиране и повишаване на ефективността на помпените 

системи се използват различни методи за регулиране на тяхната 

производителност.  

Тези методи най – общо могат да се групират в следната 

последовоателност спрямо областта на въздействие: 

• Методи, които въздействат вурху хидравличната 

характеристика на тръбната система; 

• Методи, които въздействат върху продължителността на 

работа на помпената система; 

• Методи, които въздействат върху хидравличната 

характеристика на помпената система; 

ВЪВЕДЕНИЕ 



Методи, които въздействат вурху хидравличната характеристика на 

тръбната система 

Регулирането с  

байпасиране 

Дроселно регулиране 



Методи, които въздействат на продължителността на работа на 

помпената система; 

Особености: 

• Метода работи на принципа 

„включване“ / „изключване“; 

• Изисква се наличието на 

акумулиращ обем; 

• Трябва да се осигурява 

непрекъснат поток въпреки 

периодично действие на помпите; 

• Избраният помпен агрегат трябва 

да работи в диапазон около 

оптималния му режим; 

• Честотата на работните цикли 

(включване/изключване) за час 

трябва да се съгласува с 

изискванията на производителя.  



Методи, които въздействат върху хидравличната характеристика на 

помпената система; 

• Регулиране чрез въздействие върху конструкцията на помпата; 

• Регулиране чрез паралелно включване на помпи; 

• Регулиране чрез изменение на честотата на въртене; 

Регулиране чрез въздействие върху конструкцията на помпата 

Метод за регулиране Вид помпа 

Регулиране чрез изменение дължината на буталото Бутални, Диафрагменни 

Регулиране чрез именение на ексцентрецитета на 

помпата 
Пластинкови 

Регулиране чрез завъртане на лопадките на 

работното колело 
Осови; Диагонални 

Регулиране посредством лопатъчен входящ 

направляващ апарат 
Осови; Диагонални 

Регулиране чрез обстъргване на работното колело Центробежни 



Регулиране чрез паралелно включване на помпи 



Регулиране чрез изменение на честотата на въртене 

Характеристиките на турбопомпите (центробежни и осови) са пряко свързани с 

честотата на въртене.  

Изменение на честотата на въртене е безпорно най – масово използваният 

метод за управление на помпени системи. Предимствата на този вид 

задвижване се проявяват най-пълно при центробежните помпи. 



Предимства на честотното регулиране:  

• По-ниски експлоатационни разходи. Опитът показва, че в много системи с 

центробежни помпи, при внедряването на честотно регулиране се достига до 

икономически ефект между 30% и 50%.;  

• Много ефективен плавен старт. Чрез честотното управление се осъществява 

регулируемо ускорение или забавяне на течението, за да се поддържа 

хидравличният удар в безопасни граници. 

• Намалява се риска от кавитация в помпата; 

• Увеличава се надеждността. Всяко намаление на честотата на въртене, 

постигнато с честотното регулиране, допринася значително за намаляване на 

износването, особено на лагерите и уплътненията. 

• Намаляват се шумът и вибрациите; 

• Лесна комуникация. Честотните задвижвания, поради високото ниво на 

стандартизация и унификация, се интегрират безпроблемно в произволна 

автоматизирана система и позволяват дистанционно наблюдение, 

конфигурация, диагностика, а ако е нужно и управление през Интернет. 

Регулиране чрез изменение на честотата на въртене 



ПРИЛОЖЕНИЯ НА ЧЕСТОТНОТО РЕГУЛИРАНЕ 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ; 

РЕГУЛИРАНЕ ПО 

ДИФЕРЕНЦИАЛНО 

НАЛЯГАНЕ 

РЕГУЛИРАНЕ НА 

ПОСТОЯНЕН ДЕБИТ 

Този начин на регулиране е 

общоприет във 

водоснабдителните системи, 

където се изисква постоянно 

налягане, но консумацията е 

променлива и зависи от броя 

на потребителите във всеки 

един момент 

Този начин на регулиране е 

много подходящ за 

циркулационни системи, 

каквито са например 

системите за централизирано 

топлоснабдяване и 

климатизация  

В някои водоснабдителни, 

напоителни, охлаждащи, 

спринклерни и 

пречиствателни системи се 

изисква определен дебит, 

независимо от колебанията 

в условията на засмукване и 

нагнетяване 



 Изграденият модел 
обхваща помпена станция и 
вътрешната 
разпределителна мрежа. 

 Моделирани са следните 
елементи: 

 Помпена станция 

 Тръбни участъци – 452 броя 

 Възли – 348 броя 

 PCV – клапан поддържащ 
налягането за моделиране 
на честотните регулатори, 
монтирани на помпите 

 

Материал Диаметър Дължина 

  номинален m 

Етернит 400 1248 

Етернит 250 2891 

Етернит 200 1293 

Етернит 150 354 

Етернит 125 505 

Етернит 100 805 

Етернит 80 27945 

Етернит 60 799 

Етернит 40 948 

   

PEHD 160 401 

PEHD 140 197 

PEHD 125 364 

PEHD 110 1452 

PEHD 90 5257 

  

    Общо 44 459 

 

B51 B76

B278

B314

помпена станция

PCV

Elevation

170.00

175.00

180.00

185.00

m

Diameter

60.00

80.00

100.00

150.00

mm



 Калибриране на модела 

 Калибрирането е съществена част от процеса на създаване на хидравличен 
модел, тъй като то дава представа за точността на направените предположения и 
валидността на постигнатите резултати. Без него, анализът или дейностите по 
оптимизиране могат да доведат до получаване на грешни резултати. 
Калибрирането също така може да се представи като "процес на фина настройка 
на модела“, докато той е в състояние да симулира условията, в които се намира 
системата за определен времеви хоризонт. 

 Същността на калибрирането е да се създаде модел с идентични условия на тези, 
установени по време на изпитванията на обекта (нива на резервоари, общо 
количество на входа на системата, състояние на регулатори и др.) и да се 
провери дали моделът предсказва измерените стойности по водопроводната 
мрежа. Една от слабите точки при моделирането, е не че данните са изначално 
погрешни, а че ако те не са изтълкувани правилно, това може да доведе до 
несигурност по отношение на резултатите. Затова се налага преди 
разглеждането на бъдещи сценарии по отношение на водоснабдителната мрежа 
да бъде създаден реалистичен хидравличен модел на съществуващото 
положение и той да бъде калибриран. 

 



 В Таблица 1 са представени използваните данни от измервателната кампания за 
калибриране на модела. Обхванат е един пълен ден – от 0:00 часа до 23.00 часа 
включително 

 . Максималната консумация очаквано се явява в 14.00 часа и е 42,71 l/s, а 
минималната консумация е в 01.00 часа и е 12, 67 l/s. Измервателното устройство е 
монтирано в шахта след помпената станция.  

 По отношение на свободния напор са използвани записите от четири измервателни 
устройства в същия ден от 0:00 часа до 23.00 часа включително. Две от устройствата 
са монтирани в близки точки до помпената станция – възел В51 и В76, а две от тях - в 
отдалечени точки от помпената станция – възел В278 и В314. 



Табл. 1 Данни за водно количество и свободен напор, използвани за калибриране на модела  

Участък Час Дебит Възел Час Напор Възел Час Напор Възел Час Напор Възел Час Напор 

    l/s     m     m     m     m 

Уч. 451 00:00 18,990 B76 00:00 27,07 B51 00:00 25,61 B278 00:00 29,51 B314 00:00 31,22 

  01:00 12,670   01:00 27,07   01:00 25,73   01:00 29,27   01:00 31,1 

  02:00 17,580   02:00 27,07   02:00 26,10   02:00 30   02:00 31,83 

  03:00 13,990   03:00 27,32   03:00 25,85   03:00 30,24   03:00 31,46 

  04:00 16,210   04:00 27,44   04:00 25,98   04:00 30,24   04:00 31,22 

  05:00 15,550   05:00 27,56   05:00 25,73   05:00 30   05:00 31,71 

  06:00 16,820   06:00 27,2   06:00 25,73   06:00 29,51   06:00 31,46 

  07:00 37,500   07:00 27,2   07:00 25,61   07:00 28,66   07:00 30,12 

  08:00 34,610   08:00 26,83   08:00 25,49   08:00 28,66   08:00 30,73 

  09:00 41,100   09:00 26,95   09:00 24,88   09:00 27,2   09:00 29,63 

  10:00 38,220   10:00 26,59   10:00 25,12   10:00 27,68   10:00 27,07 

  11:00 35,740   11:00 26,83   11:00 24,63   11:00 29,27   11:00 28,9 

  12:00 34,390   12:00 26,59   12:00 24,39   12:00 28,42   12:00 28,54 

  13:00 35,660   13:00 27,07   13:00 24,02   13:00 28,66   13:00 28,54 

  14:00 42,710   14:00 26,59   14:00 23,78   14:00 28,9   14:00 28,05 

  15:00 39,910   15:00 26,59   15:00 25,00   15:00 28,54   15:00 29,27 

  16:00 27,830   16:00 26,95   16:00 25,12   16:00 29,51   16:00 29,39 

  17:00 29,710   17:00 26,71   17:00 25,00   17:00 28,17   17:00 26,59 

  18:00 39,550   18:00 26,22   18:00 25,12   18:00 26,34   18:00 27,44 

  19:00 39,250   19:00 26,83   19:00 25,29   19:00 27,81   19:00 28,9 

  20:00 38,810   20:00 20,73   20:00 25,49   20:00 26,83   20:00 28,29 

  21:00 31,410   21:00 26,59   21:00 25,61   21:00 27,56   21:00 28,78 

  22:00 23,480   22:00 27,07   22:00 25,73   22:00 28,54   22:00 30,37 

  23:00 22,650   23:00 27,2   23:00 25,73   23:00 29,88   23:00 30,73 

 



 Калибриране на водопроводната мрежа по отношение на дебит 

 На Фиг. 1 и Фиг.2 са представени данните от калибрирането по отношение на водното 
количество във водопроводната мрежа. На Фиг. 1 измерените и изчислените точки 
лежат на една права. От получените резултати се вижда, че на практика няма разлика 
между зададените стойности в калибрационния файл и получените от компютърната 

симулация.  

 

 

 

Фиг. 1 Резултати от калибриране на водопроводната мрежа спрямо водно количество 

 

 

Фиг. 2 Моделирано и измерено водно количество на вход водопроводна мрежа на гр. 

Стамболийски  

 



 Калибриране на водопроводната мрежа по отношение на свободен напор в мрежата 

 Възлите на мрежата, в които са монтирани измервателните устройства за напор са: 
В51, В76, В278, В314. 

 Поддържането на постоянна стойност на свободния напор във водопроводната мрежа 
на гр. Стамболийски е моделирано посредством PCV – клапан поддържащ налягането. 
Клапанът е моделиран на участъка след помпената станция. Този клапан е елементът, 
посредством който се моделира честотното регулиране на оборотите на помпите в 
помпената станция. 

 



 Симулация в случай на максимално часовата консумация 

 В случай на максимална консумация - водно количество 42,71 l/s в 14.00 часа се 
наблюдава следната хидравлична картина: 

 Преобладаващото застрояване във гр. Стамболийски е двуетажно и триетажно. Не се 
наблюдава свободен напор под нормативно определения за триетажно застрояване от 
18 метра. В централната част на града има пет етажни блокове, за които се осигурява 
необходимия свободен напор от 26 метра. В този случай е изпълнено изискването на 
чл. 22 от Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни 
системи (22 март 2005 г.). Свободният напор на приложените фигури е кодиран 
цветово, като за всеки диапазон на изменение отговаря съответен цвят съобразно 
приложената легенда. 

 



 Симулация в случай на максимално часовата консумация 

 



 Симулация в случай на максимално часовата консумация и два пожара от 10 l/s 

 За пълен анализ на водоснабдителната мрежа на населеното място е проигран 
сценарий с максимално часова консумация и възникнал пожар. 

 Съгласно чл. 171 от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на бeзопасност при пожар за урбанизирани територии над 10 000 жители 
се предвиждат два едновременно действащи пожара с номинален разход от 10 l/s. 
Симулирани са пожари в отдалечени точки от източника В13 и В 238.  

 При тази симулация помпите работят с номиналните си обороти и съответно с 
номинален дебит и напор. 

 Водопроводната мрежа провежда тези количества, но поради наличието на участъци с 
диаметри под минимално допустимите съгласно чл. 139 (1) от Наредба 2 свободният 
напор в точките около симулираните пожари пада под 10 метра. 

 



 Симулация в случай на максимално часовата консумация и два пожара по 10 l/s 

 



 Изготвяне на прогнози 

 Симулация в случай на максимално часовата консумация и два пожара от 10 l/s за 
2023 год. 

 За пълен анализ на водоснабдителната мрежа на населеното място за 2023 год. е 
проигран сценарий с максимално часова консумация и възникнал пожар. В случай на 
максимална консумация водното количество от 52,6 l/s се подава от помпената 
станция. Съгласно чл. 171 от Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и 
норми за осигуряване на бeзопасност при пожар за урбанизирани територии над 10 
000 жители се предвиждат два едновременно действащи пожара с номинален разход 
от 10 l/s. Симулирани са пожари в отдалечени точки от източника 95 и 340.  

 При тази симулация помпите работят с номиналните си обороти и съответно с 
номинален дебит и напор. 

 Водопроводната мрежа провежда тези количества. Вследствие на предвидените за 
подмяна участъци с диаметри съответстващи на нормативната уредба съгласно чл. 
139 (1) от Наредба 2 свободният напор в точките около симулираните пожари не пада 
под 10 метра. 

 При изследване на максималните скорости във водопроводната мрежа в часа с 
максимална консумация и пожар не са установени участъци със скорост по-висока от 
максимално допустимата по чл. 128 (2) и (3) от Наредба 2. 

 



 Симулация в случай на максимално часовата консумация и два пожара по 10 l/s 

 



 Изводи и заключения 

 Основните изводи и заключения от изготвения хидравличен модел, които могат да 
бъдат направени са: 

 Хидравличният модел е калибриран по отношение на постъпващото водно количество 
във водоснабдителната мрежа на гр. Стамболийски с абсолютна точност; 

 Хидравличният модел е калибриран по отношение на измерения и симулирания 
свободен напор във водоснабдителната мрежа на гр. Стамболийски със задоволителна 
точност; 

 Не се наблюдава свободен напор под нормативно определения за триетажно 
застрояване от 18 метра. В часа с максимално часова консумация във всички точки 
свободният напор е съгласно максимално допустимия съгласно Наредба 2 за 
проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (22 март 2005 
г.).  

 Съгласно данните от измервателната кампания свободният напор се поддържа 
постоянен съобразно допустимите граници и изискванията на консуматорите. 

 Поради тази причина изчислените загуби на вода се дължат на аварии и 
амортизираната водопроводна мрежа. 

 В случай на максимално часова консумация и пожар мрежата провежда водното 
количество при номинална работа на помпите.  

 




