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Корисна модель належить до галузі насособудування, а саме до конструкції відцентрового 
лопатевого насоса з передвключеним осьовим робочим колесом (шнеком). 

Відомий відцентровий насос, що містить корпус з вхідним патрубком, робоче колесо та 
передвключений шнек (див. В.Я. Карелин. Кавитационные явления в центробежных и осевых 
насосах. - М.: Машиностроение, 1975. - С. 160, рис. 121,а). 5 

Недоліком відомої конструкції є неможливість її використання для багаторежимних насосів 
через нестійку роботу насоса, пульсації тиску і подачі, низькі віброшумові та кавітаційні 
показники, що мають місце на режимах недовантаження. Причиною тому є зворотні течії, які 
виникають на вході насоса і негативно впливають на активну течію. 

В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення шнеко-відцентрового насоса 10 
шляхом оснащення його перепускною камерою, що дозволяє за рахунок зменшення або 
повного вилучення колової швидкості зворотних течій перед шнеком компенсувати їх 
негативний вплив на роботу насоса. 

Поставлена задача вирішується тим, що шнеко-відцентровий насос, що містить корпус з 
вхідним патрубком, робоче колесо та передвключений шнек, згідно з корисною моделлю, 15 
вхідний патрубок оснащений циліндричною перепускною камерою, розміщеною перед шнеком, 
причому камера виконана з радіальними лопатками і наскрізними отворами витягнутими уздовж 
осі насоса, які з'єднують її з вхідним патрубком. 

Виконання пристрою разом з усіма суттєвими ознаками, включаючи відмінні, забезпечує 
стійку його роботу на режимах недовантаження, відсутність коливань тиску і подачі, покращення 20 
віброшумових та кавітаційних характеристик за рахунок вилучення негативного впливу 
зворотних течій на вході насоса на основну (активну) течію. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображений шнеко-відцентровий насос, 
повздовжній переріз. 

Шнеко-відцентровий насос містить корпус 1 з вхідним патрубком 7, робоче колесо 2, 25 
передвключений шнек 3, перепуску камеру 4, радіальні лопатки (ребра жорсткості) 5, наскрізні 
отвори 6 витягнуті уздовж осі насоса для проходження зворотних течій. 

Діаметральні розміри перепускної камери 4, а також кількість радіальних лопаток 5, і отворів 
6, їх геометрична форма і розміри визначаються експериментально. 

Для насосів великих розмірів перепускна камера може бути виконана в залізобетоні під час 30 
монтажу насоса і закладання фундаменту. 

Шнеко-відцентровий насос працює наступним чином. 
Під час роботи на режимах недовантаження перед шнеком 3 виникають зворотні течії, які 

мають велику колову швидкість (закрутку). Під дією відцентрової сили зворотні течії 
відкидаються у перепускну камеру 4, де втрачають свою закрутку, а потім через отвори 6 35 
попадають у вхідний патрубок 7, де змішуються з основною течією. 

Досліди показали, що перепускна камера повністю ліквідує нестійку роботу насоса на тих 
режимах, коли зворотні течії повністю відбираються (поглинаються) перепускною камерою.  

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 

 
Шнеко-відцентровий насос, що містить корпус з вхідним патрубком, робоче колесо та 
передвключений шнек, який відрізняється тим, що вхідний патрубок оснащений циліндричною 
перепускною камерою, розміщеною перед шнеком, причому камера виконана з радіальними 
лопатками і наскрізними отворами, витягнутими уздовж осі насоса, які з'єднують її з вхідним 45 
патрубком.
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