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Робота присвячена визначенню можливостей зменшення енергоспоживання водовідливних установок шахт 

та визначення числових показників енергозбереження із використанням математичного моделювання. 

Обґрунтовано мінімально необхідну структуру математичної моделі горизонту шахтного водовідливу для 

дослідження енергоспоживання, доведено існування мінімуму енергоспоживання насосу головної 

водовідливної установки при регулюванні швидкості, встановлено зовнішній вигляд регресійних залежностей 

енергоспоживання та часу роботи насосу від частоти обертання та величини водопритоку. При вирішенні 

поставлених завдань використовувалися загальні методи фізики, гідравліки, математичного аналізу та 

обчислювальної математики. Чисельне рішення рівнянь математичної моделі та візуалізація отриманих 

результатів виконані в середовищі MATLAB®/Simulink, методи теорії планування експерименту для 

регресійного аналізу. Встановлено умови, за яких з’являється потенціал енергозбереження насосного 

обладнання головного водовідливу шахт при використанні регульованого електроприводу. Доведено існування 

мінімуму енергоспоживання насосної установки головного водовідливу шахти. На основі регресійного аналізу 

результатів математичного моделювання насосної станції головного водовідливу шахти встановлено, що 

регресійні залежності часу роботи насосної установки та її енергоспоживання мають форму, наближену до 

відтинку гіперболоїда. Використання результатів роботи дає можливість в умовах різних шахт визначати 

потенціал енергозбереження при використанні регульованого електроприводу, приймати економічно 

обґрунтоване рішення про доцільність використання регульованого електроприводу у конкретних виробничих 

умовах. 

Ключові слова: шахтна водовідливна установка, регульований електропривод, енергозбереження, 

математичне моделювання, регресійний аналіз. 

 

АКТУАЛЬНІТЬ РОБОТИ. Система водовідливу 

шахт займає важливе місце у технологічному 

процесі підземного видобутку корисних копалин. 

Насосні системи споживають значну кількість 

виробленої електричної енергії. За оцінками, частка 

електроенергії, спожитої насосним устаткуванням, 

становить до 20 % загальної споживаної 

електроенергії в промислово розвинених країнах, [1]. 

У загальному технологічному процесі видобутку 

залізорудної сировини підземним способом 

водовідлив є одним із найбільш енергоємних 

процесів (до 30 % у загальношахтному обсязі 

споживання електроенергії). Разом із тим насосні 

установки (НУ) мають один з найбільших 

потенціалів енергозбереження – до 30-40 % [2, 3]. 

Тому поряд з першочерговою вимогою до них – 

забезпечення надійного зневоднення гірничих 

виробок, стоїть завдання виконання цієї функції при 

мінімальному споживанні і вартості електроенергії.  

Для підвищення ефективності НУ можна 

застосувати кілька можливостей. Динамічні втрати 

напору можна зменшити за рахунок збільшення 

діаметра трубопроводів. Додатковим заходом є 

модернізація встановлених насосів і приводів 

використання сучасних та ефективних компонентів, 

наприклад електричних двигунів з класом 

ефективності IE3 або вище. Використання 

перетворювача частоти для контроля частоти 

обертання насоса може дати економію 

електроенергії від 30 до 50 % [4]. 

Таке значення економії можна досягти шляхом 

регулювання частоти обертання і, отже, зменшення 

гідравлічного опору в трубопровідній мережі. 

Значення економії суттєво залежить від структури 

системи, зокрема довжини та діаметру 

трубопроводів та величини статичного 

(геодезичного) напору [5]. 

У контексті проблеми підвищення 

енергоефективності НУ важливою особливістю 

системи водовідливу є незалежність його графіка 

роботи від основного технологічного процесу. 

Завдяки цьому комплекс водовідливу за рахунок 

зсуву робочих режимів із зони пікового споживання 

електроенергії у зони напівпікового і базового 

споживання може суттєво впливати на проблему 

вирівнювання графіка енергоспоживання шахти й 

скорочення витрат підприємства на електроенергію 

[6, 11]. Такий підхід не впливає на обсяги спожитої 

електроенергії, а його реалізація спирається на 

виконання низки суто організаційних заходів. У 
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наведеному контексті тема даного дослідження є 

актуальною. Її актуальність значно підсилюється в 

умовах України, для промисловості якої є 

характерним високий рівень енергоспоживання при 

низькому рівні енергоефективності. 

Метою роботи є визначення умов для 

використання регульованого електроприводу в 

мережах зі значним статичним протитиском, 

визначення можливого діапазону регулювання 

частоти обертання насосу при зміні добового 

водопритоку та потенціалу енергозбереження 

насосної установки шахтного водовідливу при 

регулюванні частоти обертання насоса. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 

Слід зазначити, що з позиції зменшення 

енергоспоживання, головна водовідливна установка 

(ГВУ) шахти практично не пов’язана з основним 

технологічним процесом видобутку корисних 

копалин і виконує особливі функції, більше 

пов’язані із забезпеченням безпеки гірничо-

видобувних робіт. Тому аналіз роботи насосного 

обладнання ГВУ можна виконувати відокремлено 

від технологічних процесів видобутку та 

транспортування корисних копалин.  

Одним із найпоширеніших застосувань 

відцентрових насосів є наповнення резервуарів. Цей 

варіант використання має місце в системах 

водорозподілу або промислових підприємствах, 

таких як нафтохімія або харчова промисловість  

На відміну від цього, в умовах шахт 

водовідливні установки виконують протилежну 

функцію – відкачування води з резервуарів, що 

заповнюються за рахунок природного водопритоку. 

Така незначна на перший погляд відмінність 

створює особливості як у виробничих процесах, так 

і в стратегіях керування та енергозбереження 

насосного обладнання.  

З двох відомих, найпопулярніших стратегій 

керування: контроль швидкості за рівнем (LC) і 

контроль швидкості потоку (QC) [5], у практиці 

керування ГВУ шахт друга стратегія не 

використовується, що пов’язано як з неможливістю 

контролю величини водопритоку, так і з 

особливими вимогами до безпеки роботи персоналу 

та обладнання у підземних умовах. 

Гідравлічна схема ГВУ шахти складається з 

декількох послідовно з’єднаних насосних станцій, 

розташованих на окремих видобувних горизонтах, 

рис. 1, а. Кожна насосна станція має у своєму складі 

водозбірник, ємність якого визначається у тому 

числі добовим водопритоком, та декілька насосів, 

кількість яких визначається з урахуванням 

необхідності резервування для забезпечення 

безперебійності роботи насосної станції 

видобувного горизонту. Для прикладу наведемо 

гідравлічну схему видобувного горизонту 1315 м 

шахти «Родіна» Криворізького залізорудного 

басейну, рис. 1, б.  

Технологічним завданням ГВУ шахти є 

зневоднення гірських виробок, яке виникає за 

рахунок природного водопритоку. Технологічним 

завданням насосних станцій окремих горизонтів є 

відкачування води з водозбірників при досягненні 

максимально допустимого рівня до встановленого 

нижнього рівня води у водозбірнику. 

Водоприток відноситься до неконтрольованих, 

некерованих та невимірюваних вхідних параметрів, 

має стохастичний характер та утворює випадкові 

збурюючі впливи на роботу насосних станцій ГВУ. 

Найбільш розповсюдженим засобом зменшення 

енергоспоживання для насосного обладнання є 

використання регульованого електроприводу [7, 8]. 

В умовах шахтного водовідливу цей засіб має 

суттєво обмежену можливість для його 

використання. Адже характерною особливістю  

гідравлічних мереж ГВУ шахти є наявність значного 

статичного протитиску, що суттєво знижує 

можливий діапазон регулювання швидкості насосу. 

 

  

1 2 3

Загальний обсяг

водозбірника 

400 м3

Насоси: ЦНС-300-180 3 шт.

Електродвигун:

250 кВт, 1480 об/хв

2 стави 275 мм

L = 75 м

 
а)       б) 

Рисунок 1 – Головна водовідливна установка шахти: а) укрупнена гідравлічна схема з послідовним з’єднанням 

горизонтів; б) гідравлічна схема та схема обладнання видобувного горизонту 1315 м шахти «Родіна» 

Криворізького залізорудного басейну 
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Розглянемо енергетичні залежності насосної 

установки за час виконання технологічного 

завдання – відкачування з водозбірника заданого 

об’єму води 0 minV V V  , де 0 minV ,V  - відповідно 

початковий та мінімальний рівень води у 

водозбірнику. 

Введемо наступні позначення: 

f – природний водоприток, м
3
/с;  

номQ  – номінальна продуктивність насоса, м
3
/с; 

номP  – номінальна потужність електроприводу 

насоса, кВт; *n  - відносна частота обертання насосу. 

При використанні регульованого електроприводу 

*n  може приймати значення менше одиниці. 

Продуктивність насоса за умови використання 

регульованого електроприводу дорівнюватиме: 

*номQ nQ  .   (1) 

Тоді час, необхідний для відкачування заданого 

об’єму води дорівнюватиме: 

Р

*ном

V
T

n fQ


 
.  (2) 

З рівняння (2) очевидним наслідком є 

,
*ном

Р
f

lim T
Q n

     (3) 

що обмежує знизу діапазон регулювання швидкості 

насосу величиною 

f
min

ном

f
n

Q
 .   (4) 

Слід мати на увазі, що можливий діапазон 

регулювання частоти обертання насоса може бути 

обмежений статичним протитиском гідравлічної 

системи, на яку працює насос. 

Як відомо з [5], потужність насоса при 

регулюванні його частоти обертання змінюється 

пропорційно її третій степені. З урахуванням цього 

факту, енергія, що споживається насосом для 

виконання технологічного завдання може бути 

визначена за виразом: 

  3
ном* *

*ном

V
E f n , f nP

n fQ
 


. (5) 

Вважаючи водоприток f сталим, 

продиференціюємо залежність (5) по відносній 

кутовій швидкості. Отримаємо наступний вираз: 
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.     (6) 

Таким чином, при зменшенні частоти обертання 

до значення: 

3

2
*

ном

f
n

Q
    (7) 

отримуємо зменшення енергоспоживання насосу до 

теоретичного мінімуму. Отриманий екстремум 

енергоспоживання є саме мінімумом, оскільки з (3) 

витікає 

*ном
f

lim E
Q n 

  . 

Наведені вище загальні теоретичні міркування не 

враховують достатньо складний характер впливу 

реальної конфігурації трубопровідної мережі на 

режими роботи насосної установки, вплив втрат 

тиску на різноманітні гідравлічні опори тощо. 

Тому для верифікації отриманих результатів 

було виконано математичне моделювання насосної 

станції горизонту 1315 м шахти «Родіна» 

Криворізького залізорудного басейну, схема якої 

наведено на рис. 1, б. 

Для дослідження режимів роботи 

електрогідротранспортної системи з замкнутою 

системою стабілізації тиску використовуємо 

математичне моделювання. Експериментальні 

дослідження електрогідротранспортної системи на 

математичній моделі висувають високі вимоги до її 

адекватності. В [9] обґрунтовано доцільність 

застосування MATLAB з бібліотекою Fluids для 

моделювання гідравлічних систем. 

У насосній станції горизонту 1315 м 

використовується насос типу ЦНС-300-180, технічні 

характеристики якого наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Параметри насоса ЦНС-300-180 

Характеристика Значення 

Q, м³/год 300 

H, м 180 

n, об/хв 1500/1000 

η, % 70 

P, кВт 250 

 

Напірні характеристики насосу ЦНС-300-180 

зображено на рис. 2. 

Для моделювання насосу ЦНС-300-180 

використовуємо блок бібліотеки Fluids 

«Відцентровий насос Centrifugical Pump». 

Використовуємо налаштування насосу за його 

напірними характеристиками. Напірна 

характеристика насосу ЦНС-300-180 наведена на 

рис. 2 у графічному вигляді. Для використання цієї 

характеристики у блоці Centrifugical Pump 

табулюємо напірну характеристику насоса.  

Отримаємо наступні значення векторів – 

параметрів для налаштування моделі для насосу 

ЦНС-300/400: 

Вектор видатку, м
3
/c: 

Q = [0 0.021 0.042 0.063 0.083 0.104]. 

Вектор тиску, Па: 

P = [1941786 2118312 2088891 2000628 1765260 

1441629]. 

Вектор втрат потужності, Вт: 

N = [8143 8679 9214 9762 10286 10821]. 

Налаштування геометричних розмірів та 

вертикального положення трубопроводів 

відбувалося у відповідності до наведених на 

рис. 1, б даних. 
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Рисунок 2 – Напірні характеристики  

насосу ЦНС-300-180 

 

Розроблена в MATLAB/Simulink з бібліотекою 

Fluids математична модель насосної станції 

горизонту 1315 м шахти «Родіна» зображена на 

рис. 3. За допомогою цієї моделі були досліджені 

режими запуску насосної станції горизонту 1315 м 

шахти «Родіна». На рис. 4 наведено отримані 

діаграми роботи ЕГТС, які підтверджують 

адекватність роботи наведеної на рис. 3 моделі. 

Тривалість виконання технологічного завдання 

значно (на 2–3 порядки) перевищує тривалість пуску 

приводного двигуна. Тому впливом пускових 

процесів приводного двигуна на загальне 

енергоспоживання насосного агрегату та тривалість 

виконання технологічного завдання незначне і ми 

можемо знехтувати цим впливом при моделюванні 

гідравлічних процесів. 

 

 
Рисунок 3 – Математична модель насосної станції горизонту 1315 м шахти «Родіна»  

в MATLAB/Simulink з бібліотекою Fluids 

 

 
Рисунок 4 – Діаграми запуску насосної станції 

горизонту 1315 м шахти «Родіна»: а) активна 

потужність асинхронного двигуна, Вт;  

б) частота обертання двигуна, об/хв;  

в) продуктивність насоса, м
3
/с 

 
 

Рисунок 5 – Діаграми виконання технологічного 

завдання насосної станції горизонту 1315 м шахти 

«Родіна»: а) продуктивність насоса , м
3
/с;  

б) рівень води у водозбірнику та контрольний 

нижній рівень води 
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На рис. 5 наведено часові діаграми виконання 

технологічного завдання при відкачуванні води з 

початкового значення 400 м
3
 до кінцевого 40 м

3
.  

Затримка на діаграмі продуктивності насоса 

пояснюється дією зворотного клапану, який 

включено до складу моделі насосної станції. 

Оскільки досліджувана система суттєво 

нелінійна та містить значну кількість параметрів, що 

можуть впливати на кінцевий результат досліджень, 

для насосної станції горизонту 1315 м шахти 

«Родіна» було використано методи теорії 

планування експерименту [10], розроблено 

рототабельний центральний композиційний план 

для серії експериментальних досліджень на 

математичній моделі з метою визначення 

регресійних моделей для часу виконання 

технологічного завданні РT  та спожитої активної 

електроенергії РЕ  при варіюванні частоти 

обертання насоса та значення водопритоку. 

У табл. 2 наведено рототабельний центральний 

композиційний план двофакторного експерименту 

при варіюванні частоти обертання насоса від 

1000 об/хв до 1500 об/хв та варіюванні водопритоку 

від 0,005 м
3
/с до 0,03 м

3
/с. У цій таблиці наведено 

результати відгуків, отримані у ході математичного 

експерименту. 

 

Таблиця 2 – Рототабельний центральний композиційний план двофакторного експерименту  

та отримані значення відгуків 

№ 

з/п 
X1 X2 

В
о

д
о

п
р

и
то

к
, 

м
3
/с

 

Ч
ас

то
та

 

о
б

ер
та

н
н

я
, 

о
б

/х
в
 

П
о

ту
ж

н
іс

ть
, 

к
В

т 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 

р
о

б
о

ти
, 

с 

Е
н

ер
гі

я
, 

к
В

т*
го

д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,707 0,707 0,026338 1426,75 229,05 3906,623 248,56 

2 -0,707 0,707 0,008663 1426,75 229,05 3268,81 207,98 

3 0,707 -0,707 0,026338 1073,25 102,5 10848,42 308,88 

4 -0,707 -0,707 0,008663 1073,25 102,5 7070,153 201,30 

5 -1 0 0,005 1250 157 4219,488 184,02 

6 1 0 0,03 1250 157 5961,556 259,99 

7 0 1 0,0175 1500 264,5 3223,231 236,82 

8 0 -1 0,0175 1000 84,49 13906,6 326,38 

9 0 0 0,0175 1250 157 4931,673 215,08 

 

Обробку отриманих результатів було виконано 

за допомогою програми STATGRAHICS. 

В результаті обробки отриманих на 

математичній моделі експериментальних даних була 

отримана регресійна модель залежності часу 

виконання технологічного завдання від частоти 

обертання насоса та величини водопритоку в 

наступному вигляді: 

  2

2

98773,9 751930 143,756

752893 502,624

0,0537

P

f n

n, f f nfT

n

   
 

    
 
 

.    (8) 

Розрахована за цим рівнянням поверхня відгуку 

зображена на рис. 6. 

В результаті обробки отриманих на 

математичній моделі експериментальних даних була 

отримана регресійна модель залежності спожитої 

електроенергії від частоти обертання насоса та 

величини водопритоку в наступному вигляді: 

  2

2

1617,06 16598,9 2,39866

12002,6 10,7232

0,000983526

P

f n

n, f f nfE

n

   
 

    
 
 

.   (9) 

 

Розрахована за цим рівнянням поверхня відгуку 

зображена на рис. 7. 

За допомогою отриманих регресійних моделей 

нескладно визначити потенціал енергозбереження 

при використанні регульованого електроприводу 

насоса. 

 

 
Рисунок 6 – Поверхня відгуку для залежності часу 

виконання технологічного завдання від частоти 

обертання насоса та величини водопритоку 
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Рисунок 7 – Поверхня відгуку для залежності 

спожитої електроенергії від частоти обертання 

насоса та величини водопритоку 

 

Запишемо (9) у більш загальному вигляді 

наступим чином: 
2 2

РЕ C A f B n AA AB f n BBf n            , (10) 

де С, А, В, АА, АВ, ВВ – загальні позначення 

числових коефіцієнтів рівняння регресії. 

Вважаючи водоприток f сталим, визначимо 

частоту обертання насоса, що відповідає мінімуму 

енергоспоживання прирівнюючи до нуля першу 

похідну від (10): 

2 0

2

Р

min

dЕ
B AB f BB n

dn

B AB f
.n

BB

      

 
 

     (11) 

Підставляючи minn  з (11) у (10) отримаємо 

мінімальне значення спожитої електроенергії за час 

виконання технологічного завдання при заданому 

значенні водопритока. 

Потенціал енергозбереження може бути 

визначено як різницю між значеннями 

енергоспоживання насосу при виконанні 

технологічного завдання з номінальною та 

пониженою, оптимальною швидкістю. 

Оскільки водоприток шахти має нестаціонарний 

характер та містить сезонну складову, то важливо 

дослідити залежність потенціалу енергозбереження 

від величини водопритоку. 

Виконаємо ці розрахунки для насосної станції 

горизонту 1315 м шахти «Родіна». 

На рис. 8 зображено залежність потенціального 

енергозбереження насосної установки ΔE від 

величини водопритоку на один цикл виконання 

технологічного завдання.  

Наведемо більш детальні розрахунки для 

значення водопритоку f = 0,01 м
3
/с. 

Тоді відповідно до рівнянь (9) та (11) отримаємо 

1274 об/хвminn  . Мінімально можливе 

енергоспоживання згідно (9) становитиме 

188,08minEP   кВт·год. Енергоспоживання насосу 

при роботі з номінальною швидкістю розраховуємо за 

тим же виразом (9). Отримаємо значення 

238,35номEP   кВт·год. Потенціал енергозбереження 

складає 50,26 кВт·год на одне технологічне завдання. 

 
Рисунок 8 – Залежність потенціального 

енергозбереження насосної установки від величини 

водопритоку на один цикл виконання 

технологічного завдання 

 

При визначенні річного потенціалу 

енергозбереження слід враховувати той факт, що 

при збільшенні водопритоку одночасно зі зміною 

потенціального енергозбереження насосної 

установки змінюється час виконання технологічного 

завдання та кількість таких завдань на рік. 

Визначимо необхідну кількість циклів роботи 

насосної установки на рік та річну економію 

електроенергії при використанні регульованого 

електроприводу. 

Час ПT , необхідний для заповнення 

водозбірника визначаємо за виразом: 

, cПT V / f .  (12) 

Час РT , необхідний для відкачування 

водозбірника визначаємо за виразом (9) для заданих  

значень частоти обертання та водопритоку f . 

Тоді повний цикл роботи насосної установки 

займатиме час ЦT , який дорівнюватиме сумі ПT  та 

РT , а кількість виробничих циклів на рік 

становитиме: 

365 24 3600
Ц

П Р

N
T T

 



.  (13) 

Тоді річна економія електроенергії YЕ  

становитиме: 

    Y P Pном min Ц, f , fn n NE E E   . (14) 

За формулами (8), (9), (12), (13) було виконано 

розрахунок потенційної річної економії 

електроенергії для насосної станції горизонту 

1315 м шахти «Родіна» для значення обсягу 

відкачуваної води V  = 360 м
3
. Отримані результати 

наведено на рис. 9. 

Потенційна річна економія електроенергії для 

насосної станції горизонту 1315 м шахти «Родіна» 

складатиме близько 40 000 кВт·год на рік. Для 

отримання більш точних даних слід виконати 

статичний аналіз на основі даних про 

характеристики статичного розподілу водопритоку. 
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Слід відмітити, що отримане значення потенційної 

річної економії електроенергії відноситься до 

горизонту 1315 м в цілому і не залежить від 

кількості встановлених там насосів. 

 

 
Рисунок 9 – Залежність потенційної річної економії 

електроенергії, кВт∙год, від величини водопритоку 

 

Отримані числові результати можуть бути 

використані для прийняття економічно 

обґрунтованого рішення про доцільність 

використання регульованого електроприводу насосу 

в конкретних виробничих умовах. 

ВИСНОВКИ. Основною особливістю роботи 

водовідливної установки шахти є існування 

значного статичного тиску у гідравлічній мережі 

насосної установки. Визначено умови та 

запропоновано організаційні заходи, за виконання 

яких з’являється можливість використання 

регульованого електроприводу шахтного 

водовідливу та з’являється потенціал 

енергозбереження. Доведено існування мінімуму 

енергопостачання насосної установки шахтного 

водовідливу при використанні регульованого 

електроприводу. На основі розробленої з 

використанням бібліотеки Simulink/Fluids 

математичної моделі гідравлічної системи горизонту 

1315 м шахти «Родіна» підтверджено теоретичні 

рішення, залежність потенціального 

енергозбереження насосної установки від величини 

водопритоку. Потенціал енергозбереження 

водовідливного комплексу горизонту 1315 м шахти 

«Родіна» складає близько 40 000 кВт·год на рік. 

Задача автоматизованого керування частотою 

обертання в умовах нестаціонарності водопритоку 

складає особливу, окрему задачу та буде розглянута 

у наступних дослідженнях. 
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Работа посвящена определению возможностей уменьшения энергопотребления водоотливных установок 

шахт и определения показателей энергосбережения с использованием математического моделирования. 

Обоснована минимально необходимая структура математической модели горизонта шахтного водоотлива для 

исследования энергопотребления, доказано существование минимума энергопотребления насоса главной 

водоотливной установки при регулировании скорости, установлен внешний вид регрессионных зависимостей 

энергопотребления и времени работы насоса от частоты вращения и величины водопритока. При решении 

поставленных задач использовались общие методы физики, гидравлики, математического анализа и 

вычислительной математики. Численное решение уравнений математической модели и визуализация 

полученных результатов выполнены в MATLAB®/Simulink, методы теории планирования эксперимента для 

регрессионного анализа. Установлены условия, при которых возникает потенциал энергосбережения насосного 

оборудования главного водоотлива шахт при использовании регулируемого электропривода. Доказано 

существование минимума энергопотребления насосной установки главного водоотлива шахты. На основе 

регрессионного анализа результатов математического моделирования насосной станции главного водоотлива 

шахты установлено, что регрессионные зависимости времени работы насосной установки и ее 

энергопотребления имеют форму, приближенную к отрезку гиперболоида. Использование результатов работы 

позволяет в условиях различных шахт определять потенциал энергосбережения при использовании 

регулируемого электропривода, принимать экономически обоснованное решение о целесообразности 

использования регулируемого электропривода в конкретных производственных условиях. 

Ключевые слова: шахтная водоотливная установка, регулируемый электропривод, энергосбережение, 

математическое моделирование, регрессионный анализ. 
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Purpose. The publication is devoted to determining the possibilities of reducing the energy consumption of drainage 

systems of mines and determining the numerical indicators of energy saving using mathematical modeling. Originality. 

The minimum required structure of the mathematical model of the mine drainage horizon for the study of energy 

consumption is substantiated, the existence of the minimum energy consumption of the HPP pump at speed control is 

proved, the appearance of regression dependences of energy consumption and pump operating time on speed and water 

inflow is established. Methodology. General methods of physics, hydraulics, mathematical analysis and computational 

mathematics were used in solving the tasks. Numerical solution of mathematical model equations and visualization of 

the obtained results were performed in MATLAB® / Simulink environment, methods of experimental design theory for 

regression analysis. Results. The conditions under which the potential for energy saving of the pumping equipment of 

the main drainage of mines when using an adjustable electric drive appears. The existence of the minimum energy 

consumption of the pumping unit of the main drainage of the mine has been proved. Based on the regression analysis of 

the results of mathematical modeling of the pumping station of the main drainage of the mine, it is established that the 

regression dependences of the pumping unit operation time and its energy consumption have a shape close to the 

hyperboloid section. Practical value. The use of the results of work makes it possible in different mines to determine 
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the potential for energy savings when using an adjustable electric drive, to make an economically sound decision on the 

feasibility of using an adjustable electric drive in specific production conditions. References 11, tables 2, figures 9. 

Key words: mine drainage system, adjustable electric drive, energy saving, mathematical modeling, regression 

analysis. 
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