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Реферат 

 

Пояснювальна записка: 166 с., 104 рисунка, 8 таблиць, 33 літературних 

джерела. 

Тема кваліфікаційної роботи магістра «Дослідження потоку в проточній 

частині вільновихрового насоса з нерівномірним розташуванням лопатевої 

системи робочого колеса». 

Графічні матеріали – 6 креслень. З них 2 листи формату А1: монтажне 

креслення електронасосного агрегату, теоретичне креслення робочого 

колеса; лист формату А2х3: складальне креслення вільновихрового насоса 

СВН 125/50; 2 листи формату А2: робочі креслення робочих коліс; лист 

формату А4х3: складальне креслення ротора. 

Мета роботи - аналіз впливу нерівномірності лопатевої системи робочого 

колеса на пульсаційні явища в проточній частині вільновихрового насоса. 

Відповідно до поставленої мети було виконано: 

- збір, обробку, систематизацію та науковий аналіз інформації та 

спеціальної літератури за темою роботи; 

- розробку конструкції вільновихрового насоса на задані 

параметри: подача – 125 м
3
/год; напір – 50 м; синхронна частота обертання – 

1500 об/хв; густина рідини – 1000 кг/м
3
; 

- експлуатаційні розрахунки, які підтверджують працездатність і 

надійність насоса (розрахунок гідродинамічних сил, що діють на ротор; 

розрахунок валу на статичну міцність та витривалість; розрахунки на 

довговічність підшипників; розрахунок та вибір кінцевого ущільнення; вибір 

муфти крутного моменту; підбір електродвигуна); 

- розробку розрахункової моделі за допомогою програмного 

забезпечення Ansys CFX; 

- чисельне дослідження потоку в ступені вільновихрового насоса; 

- аналіз результатів чисельного дослідження; дослідження 

характеру руху потоку у проточній частині вільновихрового насоса з 

використанням робочих коліс із рівномірною та нерівномірною лопатевою 

системою. 

 

Ключові слова: ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС, ПРОТОЧНА ЧАСТИНА, 

НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, 

НЕРІВНОМІРНА ЛОПАТЕВА СИСТЕМА, ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ. 
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1 Огляд проблематики 

1.1 Вільновихрові насоси та їх використання у промисловості 

 

На сьогоднішній день вільновихрові насоси (ВВН) знайшли широке 

використання у найрізноманітніших галузях вітчизняної та зарубіжної 

промисловості та народного господарства. Даний тип насосів призначений 

для перекачування забруднених рідин, рідин що містять тверді та волокнисті 

включення та таких, що містять гази. 

Економічна доцільність використання цих машин для подібних цілей 

зумовлена наступними основними конструктивними та експлуатаційними 

ознаками: 

- простота конструкції (наприклад, відсутність передніх ущільнень, 

проста форма проточної частини); 

- особливості розташування робочого колеса та наявність вільної 

камери вкупі з особливостями робочого процесу ВВН забезпечують 

проходження значної частини рідини без контакту з робочим колесом; 

- низька вірогідність закупорювання насоса засмічення його 

проточної частини. 

 Сума перерахованих вище факторів забезпечує високу 

зносостійкість та надійність, що разом з можливістю досить швидкого 

обслуговування та ремонтування забезпечує їх ефективне використання в 

широкому спектрі областей застосування та значною мірою нівелює наявні 

економічні недоліки. 

Основними ж недоліками вільновихрових насосів є низький коефіцієнт 

корисної дії (до 58%) та невеликі напори (до 100 м). 

Вільновихрові насоси наразі широко застосовуються в таких галузях: 

харчовій та хімічній промисловостях, комунальному та сільському 

господарствах для перекачування фекальних, грунтових та стічних рідин, іла, 

для транспортування плодів та риби, соків, суспензій, сиропів, деревинної 
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маси, макулатури, полімерів, газоподібних рідин і т.п. Мають перспективне 

використання в теплоенергетиці та металургії, гірничій, нафтовій та вугільній 

промисловостях. 

 

1.2 Стан справ у цукровій промисловості України 

 

Аналіз стану цукрової промисловості в Україні є досить важливим 

аспектом з точки зору економічної доцільності робіт над виготовленням та 

модернізаціями насосів типу ВВН, адже вони активно використовуються 

саме на вищевказаних виробництвах для перекачування сировини та 

продуктів на технологічних лініях зазначених підприємств та навіть мають у 

наявності специфічні конструктивні схеми, розроблені саме для потреб даної 

галузі промисловості. Можна відзначити наступну ситуацію у цукровій 

промисловості України [1]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Врожайність цукрових буряків в Україні 
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Середня врожайність цукрових буряків в Україні (рис. 1.1) 

збільшується з року в рік. На даний час вона є найбільшою за весь період 

вирозування культури в нашій країні. Не дивлячись на кількість сировини, її 

якість залишає бажать кращого. Більшість заводів отримало сировину з 

показником цукристості біля 16%, лише два – 18%. У виробництві цьогоріч 

було задіяно 42 заводи.  

У 2018 році було вироблено 1,82 млн. тон цукру, що є вельми 

позитивним показником, враховуючи тенденції останніх років (рис. 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Виробництво цукру в Україні за останнє десятиріччя 

 

Не можна обділяти увагою й той факт, що модернізація виробництва 

приносить свої результати – поступово зростають потужності на кожному 

заводі (рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3 – Найбільші за приростом потужностей цукрові заводи України, 

порівняння з 2010 роком 

 

Внутрішній ринок цукру скорочується, тож все більш важливу роль 

останніми роками відіграє експорт товару за кордон (рис. 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Експорт цукру з України за останнє десятиріччя 
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Цукрова галузь дає наступні внески до економіки України в цілому: 

 

 вартість виробленої продукції – 20 млрд. грн. 

 зайнятість – близько 75 тис. осіб, в тому числі близько 17 тис. 

осіб на цукрових заводах 

 реалізація продукції цукрової галузі від харчової галузі загалом – 

4% 

 вартість експорту – близько 240 млн. доларів 

 

Основними досягненнями на 2018 р. є збільшення виробництва та 

збільшення переробних потужностей. 

 

1.3 Стан справ у целюлозно-паперовій промисловості України 

 

Обсяг виробництва папіру та картону в 2015 році склав 90,9% відносно 

2014 року. Враховуючи проблеми з експортом, значне зниження виробництва 

шпалер та туалетного папіру, ситуація адекватна. 

За 2015 рік загальний обсяг імпорту скоротився на 119 тис. тон по 

відношенню до аналогічного періоду 2014 року (16,7%). Імпорт з рф 

скоротився на 60 тис. тон (36%). Експорт за цей період скоротився на 77 тис. 

тон, в тому числі в РФ – на 53,6 тис. тон (69,4% від загального скорочення). 

За 11 місяція 2015 року загальний обсяг імпорту скоротився на 119 тис. 

тон відносно 2014 (16,7%). При цьому імпорт з росії скоротився на 60 тис. 

тон.  Експорт за цей же період скоротився на 77 тис. тон, в тому числі на 53,6 

тис. тон до росії. 

У цілому екпорт впав на 18% в порівнянні з попереднім роком. 

З аналогічними проблемами зітнулися виробники шпалер. Їх 

виробництво сягло 48% відносно минулого року, експорт скоротився на 43%. 

Біля 90% зниження – поставки до Росії. 



   13 

 

1.4 Висновки 

 

Економіка країни переживає не найкращі часи. Галузі промисловості, у 

яких можливе та актуальне застосування досліджуваного обладнання 

потребують змін, активного пошуку нових ринків та модернізації в цілому, 

зокрема підвищення ефективності та використання нового обладнання, рівно 

як і заміни застарілого. Зокрема, цукрова промисловість демонструє зріст 

потужностей та певну модернізацію обладнання, що може означати 

потенційну зацікавленість у нових насосах та їх обслуговуванні. Варто 

звернути увагу на досить велику кількість непрацюючих заводів та 

підприємств, для яких такі дії є, можливо, єдиним прийнятним варіантом для 

можливості існування та отримання прибутку в умовах високої конкуренції 

не тільки з вітчизняними, а й із закордонними товарами на ринку. 
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2 Теоретичні основи дослідження 

2.1 Робочий процес у вільновихровому насосі. Аналіз наявних 

фізичних моделей потоку рідини в ньому 

 

У процесі вивчення робочого процесу вільновихрового насоса було 

запропоновано декілька гіпотез для його пояснення. 

У дослідженні Е. Еггера [3] висловлено припущення, що передача 

енергії частинці рідини відбувається за рахунок відцентрових сил. 

У роботі [4] Е. Еггера мається припущення, що основною формою руху 

рідини у проточній частині ВВН є вимушений спіралеподібний рух у 

перпендикулярній до вісі насоса площині, а з робочим колесом взаємодіє 

лише 15 % перекачуваної рідини (рис. 2.1). 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Принципова схема руху рідини у вільновихровому насосі 

 

У дослідженнях А. Капелюш, К. Рютчі і М. Степневського [5, 6, 7] 

робочі процеси ВВН та відцентрового насосу ототожнюються. На основі 

цього пропонується алгоритм розрахунку ВВК на основі методик 

проектування відцентрових насосів.  

У дослідженні Г. Сківлі [8] мається одновимірна теоретична модель 

ВВН для однофазної в’язкої рідини. Якісна картина потоку в роботі 
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демонструє існування двох потоків (рис. 2.2): циркуляційного (штрихова 

лінія, вихор між РК та вільною камерою) та основного (суцільна лінія, 

рідина, що поступає у відвід безпосередньо з РК). 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Якісна картина потоку у проточній частині вільновихрового 

насоса за [8]: 

1 – зона відриву потоку; 2 – процес змішування циркуляційного і основного 

потоку 

 

Між зовнішнім і внутрішнім діаметрами вільної камери існує перепад 

статичного тиску. Наявність циркуляційного потоку є умовою існування 

рівноважного стану в проточній частині насоса, так як підвищення 

статичного тиску внаслідок існування вихрового руху у вільній камері 

компенсує перепад тиску, створюваного робочим колесом. 

Витрата потоку, що надходить до відводу з робочого колеса більша за 

подачу насоса на величину циркуляційного руху.  

В дослідженні запропоновано розглянути потік рідини у 

вільновихровому насосі (рис. 2.3 а) в якості одновимірної моделі (рис. 2.3 б), 

в якій змінні залежать лише розрахункового радіуса. Радіус ru відповідає 

області, де вихровий рух відсутній; ri – середньому потоку на вході у робоче 

колесо; r0 – середньому потоку на виході з робочого колеса. 
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Рисунок 2.3 - Одновимірна модель потоку рідини у вільновихровому насосі 

 

Для опису руху у вільній камері була обрана модель в’язкого руху зі 

значенням в’язкості, що відповідає в’язкості турбулентного потоку.  

Згідно до моделі одновимірний потік умовно поділено на п’ять 

областей (I – V).  

В області I відбувається змішування потоку на вході у робоче колесо.  

Область ІІ визначається в’язким вихором, що направлений всередину 

неї. 

Область ІІІ визначається комбінацією потоку на вході у робоче колесо і 

в його міжлопатевих каналах.  

Область IV аналогічна області І. 

Область V включає дифузорні ділянки відводу. 

У дослідженнях проф. Г. Грабова [9-11] циркуляційний потік 

відокремлюється від основного, який не взаємодіє з лопатями РК. Частина 

рідини, що взаємодіє з робочим колесом, надходить до напірного патрубка. У 

проточній частині утворюється центр вихроутворення (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 - Схематичне зображення руху потоку рідини у вільновихровому 

насосі 

 

Потенційна енергія робочого колеса служить для створення 

відцентрового поля у вільній камері насоса, подолання гідравлічних втрат у 

робочому колесі та гідравлічних втрат, що виникають внаслідок вихрового 

руху в проточній частині насоса.  

Гідравлічні втрати у робочому колесі виникають внаслідок тертя і 

зміни напрямку руху в ньому. 

Н. Фітеро і Ф. Гюлай у своєму дослідженні [12] пропонують розрізняти 

витрату насоса та циркуляційну витрату. Області РК та вільної камери 

пропонується розглядати в якості двох окремих, паралельно працюючих 

робочих коліс. 

У дослідженні [13], на відміну від більшості досліджень, 

запропоновано відносити вільновихрові насоси до класу відцентрових 

насосів, а не до вихрових. 

М. Аокі у роботах [14; 15] розробив модель руху рідини, відповідно до 

якої потік рідини у проточній частині насоса поділяється на циркуляційний і 

витратний потоки (рис. 2.5).  
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Рисунок 2.5 - Схема руху рідини у вільновихровому насосі відповідно до 

робіт М. Аокі 

 

Рідина у циркуляційному русі багатократно повертається з області 

поблизу зовнішнього діаметра робочого колеса до області поблизу втулки, 

частина рідини циркулює виключно у вільній камері насоса. 

У дослідженнях Х. Охба [16, 17] потік у проточній частині розділяється 

на три вісесиметричних потоки: А – потік у підвідному пристрої, В – потік у 

робочому колесі, С – циркуляційний потік, D – потік у вільній камері       

(рис. 2.6). 
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Рисунок 2.6 – Розділення потоків згідно досліджень Х. Охба 

 

У дослідженні [18] В. Германа вказується, що витрата рідини через 

вільну камеру ВВН в 4 – 5 разів більша, ніж розрахункова подача. Характер 

ліній течії, отриманих експериментальним шляхом аналогічний визначеному 

в роботі [17] (рис. 2.7). 

 

 

 

Рисунок 2.7 - Лінії течії у міжлопатевих каналах РК ВВН: а) у роботі             

В. Германа [18]; б) у роботі Х. Охби [17] 
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Автором запропонована модель робочого процесу вільновихрового 

насоса на основі складного тороподібного руху. Процес передачі енергії 

потоку протікання відбувається внаслідок взаємодії з ним повздовжнього 

вихору, якому енергія передається у результаті взаємодії з лопатями 

робочого колеса (рис. 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Робочий процес вільновихрового насоса відповідно до [18] 

 

У дослідженнях [19, 20] було теоретично визначено максимально 

можливе відносне значення ККД вихрового робочого процесу, що складає 

0,61…0,63, у результаті чого встановлено, що значення ККД вільновихрового 

насоса типу «Turo» не перевищує 0,58. Результати були підтверджені 

експериментальним шляхом. 

 

У дослідженні [21] було зроблено припущення, що у вихрових 

машинах присутній як вихровий, так і лопатевий робочі процеси. При цьому 

їх співвідношення залежить від виду вихрової машини, а також 

взаємовідношення геометричних розмірів основних елементів її проточної 

частини. 
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2.2 Фізична модель потоку рідини у проточній частині 

вільновихрового насоса 

 

Рідина входить у насос через вхідний патрубок. Частина рідини 

надходить безпосередньо у робоче колесо, де під дією відцентрових сил 

відкидається до периферії. Внаслідок наявності циліндричної розточки 

корпуса (статорної стінки), рідина змінює напрямок руху на 

перпендикулярний диску робочого колеса та потрапляє у вільну камеру. 

Потік, що надходить у вільну камеру із робочого колеса поділяється на дві 

частини, одна з яких (Qк) надходить із робочого колеса безпосередньо в 

напірний патрубок, а інша - формує тороподібний вихор (Qв), що 

утворюється у вільній камері насоса. Інша ж частина рідини, що надійшла у 

насос через вхідний патрубок (потік протікання (Qп)) поступає до відводу без 

взаємодії з лопатями робочого колеса. Передача енергії відбувається за 

рахунок обміну моменту кількості руху з тороподібним вихором у вільній 

камері насоса (рис. 2.9). 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Фізична модель руху рідини у проточній частині 

вільновихрового насоса 
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Можна виділити дві складові процесу передачі енергії у 

вільновихровому насосі: 

 

- передача енергії рідині, що проходить через робоче колесо 

безпосередньо від нього (або лопатевий робочий процес);  

- передача енергії потоку протікання, що не взаємодіє з лопатями 

робочого колеса, від тороподібного вихору, шляхом обміну моментом 

кількості руху (вихровий робочий процес). Тороподібний вихор у 

даному випадку виступає в якості так званої «рідкої лопаті», у 

взаємодії з якою потік протікання набуває приросту енергії  (рис. 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 - Принцип дії вільновихрового насоса: а – вихровий робочий 

процес у вільновихровому насосі; б – схематичне зображення «рідкої лопаті» 

 

2.3 Розрахункова модель розподілу енергії у вільновихровому 

насосі 

 

Встановлено, що ККД вихрових машин визначається за залежністю: 
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                                          ηрп = 
Q

Sω
 = 

VuF

Frω
 = 

Uр

Uрк
,                                   (2.1) 

 

де Up– колова швидкість рідини; Uрк– колова швидкість робочого 

колеса. 

 

Для розробки математичної моделі розподілу енергії використано три 

умови, які є необхідними умовами усталеного стаціонарного руху рідини у 

проточній частині вільновихрового насоса.  

По-перше, це рівність питомої енергії на виході із робочого колеса. При 

цьому напір є питомою енергією одиниці ваги рідини: 

 

                                                 Нрк = Нп,                                                   (2.2) 

 

де Нрк – напір, що створюється робочим колесом; Нп – напір потоку 

протікання поблизу виходу з робочого колеса. 

По-друге, необхідною умовою є рівність гідравлічної потужності 

рідини, що поступає у відвід із робочого колеса та гідравлічної потужності 

потоку протікання: 

 

                                                 Nгп = Nгк,                                                   (2.3) 

 

де Nгк – гідравлічна потужність рідини, що поступає у відвід із 

робочого колеса; Nгп – гідравлічна потужність потоку протікання. 

 

Третьою умовою існування усталеного руху у проточній частині 

вільновихрового насоса є рівність на виході із робочого колеса енергії потоку 

протікання і енергії потоку, що надходить із робочого колеса безпосередньо 

до відводу: 
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                                          ρgQпHп = ρgQкHк,                                           (2.4) 

 

де Нк – напір потоку, що надходить із робочого колеса безпосередньо у 

напірний патрубок насоса. 

 

Виходячи із (2.4), кількість рідини, що надходить із робочого колеса до 

відводу, і потоку протікання рівні: 

 

                                                  Qп = Qк;                                                    (2.5) 

  

У процесі передачі рідиною енергії від тороподібного вихору до потоку 

протікання відбувається вирівнювання енергії. Тобто від тороподібного 

вихору передається лише половина гідравлічної потужності: 

 

                                                        0,5Nгв = Nгп,                                                 (2.6) 

 

де Nгв – гідравлічна потужність рідини, що знаходиться у 

тороподібному вихровому процесі. 

 

Залежність (2.6) може бути представлена у вигляді: 

 

                                      0,5ρgQвHк = ρgQпHп;                                          (2.7) 

 

Виходячи з (2.7), установлено співвідношення кількості рідини, що 

знаходиться в тороподібному вихровому процесі, і потоку протікання: 

 

                                                         0,5Qв = Qп;                                                  (2.8) 
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Враховуючи вищеозначене, отримано співвідношення кількості рідини, 

що знаходиться в тороподібному вихровому процесі і кількості рідини, що 

надходить через робоче колесо безпосередньо до відводу: 

 

                                                         0,5Qв = Qк;                                                  (2.9) 

 

Гідравлічна потужність, що створюється робочим колесом, 

визначається як сума гідравлічної потужності рідини, що поступає у відвід із 

робочого колеса, і гідравлічної потужності рідини, що знаходиться у 

тороподібному вихровому процесі: 

 

                                                     N’гк = Nгк + Nгв;                                            (2.10) 

 

Враховуючи (2.9), залежність (2.10) приймає наступний вигляд: 

 

                                                         N’гк = 3Nгк;                                               (2.11) 

 

Корисна гідравлічна потужність складається з потужності потоку 

протікання і потужності потоку, що надходить із робочого колеса до відводу: 

 

                                 Nг = Nгп + Nгк = 
1

3
 N’гк + 

1

3
 N’гк = 

2

3
 N’гк;                         (2.12) 

 

Теоретичний досяжний максимальний ККД вихрового робочого 

процесу без урахування гідравлічних втрат є відношенням корисної 

гідравлічної потужності до потужності, що створюється робочим колесом: 

 

                                               ηрп = 
Nг

Nгк
,  = 

2

3
Nгк

,

Nгк
`  = 0,67;                                     (2.13) 
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Отримане значення теоретично досяжного максимального ККД 

вихрового робочого процесу вільновихрового насоса відповідає значенню, 

отриманому в дослідженнях [19-21].  

З урахуванням (2.13), повний ККД вільновихрового насоса 

визначається за залежністю: 

 

                                                        η = ηрпηгηмех,                                              (2.14) 

 

де ηг – гідравлічний ККД вільновихрового насоса; ηмех – механічний 

ККД вільновихрового насоса. 

 

2.4 Аналіз впливу статорних конструктивних елементів на 

параметри вільновихрового насоса 

2.4.1 Вплив ширини вільної камери 

 

Вплив ширини вільної камери на характеристики вільновихрового 

насоса було досліджено Е. Рокітою [22]. Діапазон змін відносних ширин 

вільної камери становив: В̅ = 0,305…0,477. Аналіз результатів дослідження 

демонструє, що величина В̅ суттєво впливає на оптимальні параметри насоса 

(рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Залежність оптимальних параметрів ВВН від ширини вільної 

камери 

 

Зі збільшенням ширини вільної камери напір насоса Н̅ знижується з 

0,98 до 0,71. Визначальний вплив ширина камери здійснює на витрату 

насоса. При В̅ = 0,305, Q̅ = 0,0352, а при В̅ = 0,477, оптимальна витрата 

зростає до Q̅ = 0,0497. Її абсолютне збільшення становить 41,2%. ККД насоса 

зі збільшенням ширини вільної камери зростає (В̅ = 0,38, ηmax = 0,525), а 

згодом різко падає. Існування оптимального значення ширини вільної камери 

можна пояснити збільшенням гідравлічних втрат при зменшенні ширини 

камери. При збільшеній ширині камери відбувається зменшення швидкості 

рідини у ній, що призводить до зростання кількості циклів обертання рідини 

в камері та збільшення гідравлічних втрат  у насосі. Збіжність цих процесів 

обумовлює наявність оптимальної ширини камери. В дослідженому діапазоні 

ширин оптимальна ширина складає В̅ = 0,38. 

 

В дослідженнях [23] ширина камери змінювалась у діапазоні 

0,153…0,382, причому кожні серія експериментів проводилася з різним 

діаметром всмоктувального патрубка. На рисунку 2.12   показано зміну 
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оптимальних параметрів ВВН в залежності від відносної ширини камери В̅ 

при відносному діаметрі входу D0
̅̅̅̅  = 0,353.  

 

 

 

Рисунок 2.12 – Залежність оптимальних параметрів ВВН від ширини камери 

В̅ при D0
̅̅̅̅  = 0,353 

 

Експерименти підтвердили існування оптимального значення ширини 

вільної камери, яке знаходиться в межах В̅ = 0,22…0,27. Наявність оптимума 

пов’язана з перерозподілом втрат. 

У вузьких камерах ці втрати викликані високими швидкостями рідини, 

у широких – швидкості зменшуються, але з’являються зони додаткового 

вихроутворення. 
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Для розрахунків ширини вільної камери В можно рекомендувати 

формулу: 
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  ,                                           (2.15) 

 

де D2 – зовнішній діаметр робочого колеса, м; 

     b2
̅̅ ̅ = b2/D2 – відносна ширина лопаті робочого колеса; 

     D0
̅̅̅̅  = D0/D2 – відносний діаметр входу; 

     𝛿̅ = δ/D2 – відносна товщина лопаті робочого колеса; 

     КВ – коефіцієнт, що враховує швидкохідність насоса. 

 

Величина КВ може бути визначена з залежності: 

 

                                            КВ = 16,4· 10
-3

 nS – 0,422,                                     (2.16) 

 

де nS – коефіцієнт швидкохідності. 

 

2.4.2 Вплив діаметра входу в насос 

 

Результати по дослідженню форми та діаметра всмоктувального 

патрубка викладено в роботі К. Рючі [6]. Для напору та ККД оптимальним є 

звичайний циліндричний всмоктувальний патрубок, для якого Dвх = D0. 

Досліди Е. Рокіти [22] з дослідження впливу діаметра всмоктувального 

патрубка D0 показали, що величина D0 практично не впливає на оптимальні 

параметри насоса. Вибір діаметра всмоктувального патрубка найбільш 

доцільно виконувати з умови рівнопрохідності проточної частини насоса. 

Дослідження [24] виконувались у вузькому діапазоні зміни діаметрів     

D0
̅̅̅̅  = 0,4…0,48. Для перевірки отриманого висновку було виконано додаткові 
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експерименти, в яких діаметр всмоктувального патрубка змінювався в більш 

широких діапазонах (D0
̅̅̅̅  = 0,135…0,473). На рис. 2.13 показані графіки зміни 

оптимальних значень параметрів насоса від відносного діаметра входу D0
̅̅̅̅  для 

вузьких камер (В̅ = 0,182). 

 

 

Рисунок 2.13 – Залежність оптимальних параметрів насоса від відносного 

діаметра входу D0
̅̅̅̅  при  В̅ = 0,182 

 

З графіку видно, що зі зменшенням діаметра всмоктувального патрубка 

від деякого оптимального значення напір ВВН зменшується, а режими, що 

відповідають максимальному значенню ККД, зміщюються в бік менших 

витрат. Перерозширений діаметр входа також погіршує параметри ВВН. 

Оптимальне значення D0
̅̅̅̅  для вузьких камер необхідно приймати в межах 
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0,36…0,42. У широких вільних камерах ступінь впливу D0
̅̅̅̅  на характеристики 

аналогічна, однак оптимальне значення D0
̅̅̅̅  в даному випадку слід приймати в 

межах 0,44…0,48. 

 

2.5 Аналіз впливу роторних конструктивних елементів на 

параметри вільновихрового насоса 

2.5.1 Вплив числа лопатей робочого колеса  

 

Цей вплив визначався при випробуваннях п’яти робочих коліс [25]. 

При випробуваннях змінювалось число лопатей (Z = 6, 8, 9, 10, 12) при 

незмінних інших геометричних співвідношеннях (D1
̅̅ ̅ = 0,228; b2

̅̅ ̅ = 0,143; 𝛿̅ = 

0,228). 

На рис. 2.14 зображено зміну витрати Q̅, напору H̅ та ККД �̅�  в 

залежності від числа лопатей Z. 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Залежність оптимальних параметрів насоса від зміни числа 

лопатей робочого колеса 
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Досліди показали, що зі збільшенням числа лопатей відбувається 

підвищення напору насоса. Оптимальне для ККД (�̅� = 1) число лопатей          

Z = 10. Але коефіцієнт напору в такому разі дещо нижчий, аніж для Z = 12. 

Характер зміни кривих (рис. 2.14) демонструє, що подальше збільшення 

числа лопатей призводить до різкого зниження ККД та напору. Слід 

відзначити, що значення оптимальної подачі Q̅ = 0,038 в дослідженому 

діапазоні числа лопатей залишається практично незмінним. При цьому 

існування найоптимальнішого числа лопатей в основному визначається їх 

впливом на напір насоса. 

 

2.5.2 Вплив ширини лопаті робочого колеса 

 

При дослідженнях відносна ширина лопаті змінювалась в інтервалі     

b2
̅̅ ̅ = 0,114…0,286. На рисунку 2.15 продемонстровано залежності відносних 

параметрів насоса Q̅, H̅ та �̅� від b2
̅̅ ̅.  

 

Рисунок 2.15 – Залежність оптимальних параметрів насоса від зміни ширини 

лопатей робочого колеса 
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Аналіз проведених досліджень дозволяє зробити висновок, що зі 

збільшенням ширини лопатей до b2
̅̅ ̅ = 0,2 спостерігається збільшення ККД та 

напору насоса (ηmax = 0,521, Н̅ = 1,09). Збільшення ККД при цьому становить 

1,3%, а збільшення напору – 10,7%. При подальшому збільшенні b2
̅̅ ̅ 

відбувається зниження ККД та напору насоса (при b2
̅̅ ̅ = 0,286, η = 0,504, Н̅ = 

1,06). Таким чином, в дослідженому діапазоні відносних ширин                     

b2
̅̅ ̅ = 0,114…0,286 оптимальним слід вважати b2

̅̅ ̅ = 0,2. 

Існування оптимального значення b2
̅̅ ̅ можно пояснити тим, що хі 

збільшенням ширини лопатей зростає витрата рідини через колесо, тобто 

зростає інтенсивність повздовжнього вихору, що призводить до збільшення 

напору насоса. 

Цілком зрозуміло, що водночас із цим збільшується спротив 

повздовжньому вихору внаслідок збільшення поверхні тертя лопатей та 

виникнення обернених токів у міжлопатевих каналах колеса, що веде до 

зменшення напору насоса. Тож, починаючи з деякої величини b2
̅̅ ̅ зниження 

напору та ККД насоса через спротив повздовжньому вихору буде вищим, ніж 

його збільшення зі зростанням інтенсивності повздовжнього вихору. Ця 

ширина лопатей буде оптимальною. 

Зміна відносної ширини лопатей робочого колеса не здійснює 

помітного впливу на витрату насоса. При зміні b2
̅̅ ̅ від 0,114 до 0,2 

оптимальний режим роботи насоса зміщується вправо, збільшення витрати 

при цьому складає 9,3%. Подальше збільшення ширини лопатей практично 

не впливає на оптимальний режим роботи насоса. 

 

2.5.3 Вплив товщини лопаті робочого колеса 

 

Для встановлення впливу товщини лопаті на напір та ККД 

вільновихрового насоса досліджували чотири робочих колеса, що 
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відрізнялися товщиною лопатей. Досліджуваний діапазон товщин                   

𝛿̅ = 0,011…0,046. Результат досліджень приведено на графіку (рис. 2.16). 

 

 

Рисунок 2.16 – Залежність оптимальних параметрів насоса від зміни товщини 

лопаті робочого колеса 

  

Аналіз результатів демонструє, що стиснення потоку лопатями чинить 

суттєвий вплив на напір та ККД насоса. Так, зменшення ККД при зміні 

товщини лопаті від 𝛿̅ = 0,011 до 𝛿̅ = 0,046 становить 2,8%, напору – 10%. 

ККД та напір насоса збільшуються при зниженні величини 𝛿̅, причому їх 

максимальні значення отримані в робочому колесі з 𝛿̅ = 0,011 (ηmax = 0,53;     

Н̅ = 1,08).   

Різке зростання напору та ККД при зменшенні товщини лопаті можно 

пояснити зниженням спротиву повздовжньому вихору. В результаті 

збільшується його інтенсивність і, як наслідок, напір насоса. Оптимальна 

витрата залишається практично незмінною в області товщин 𝛿̅ = 0,02…0,045 

(Q̅ = 0,038). Різке збільшення витрати 𝛿̅ < 0,02 пояснюється тим, що 

збільшення інтенсивності повздовжнього вихору призводить до зростання 

колової складової швидкості у вільній камері насоса. 
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Результати дослідженнь дозволяють зробити висновок, що при 

відносній товщині лопаті робочого колеса 𝛿̅ < 0,025 спостерігається 

збільшення оптимальних параметрів насоса. При виборі товщини лопаті слід 

враховувати як число лопатей, так і конкретні умови експлуатації 

(абразивність перекачуваного середовища, склад твердого матеріалу, 

матеріал робочого колеса і т. ін.) 

 

2.5.4 Вплив кута вихода лопаті робочого колеса в плані 

 

Дослідження були проведені для трьох робочих коліс із кутами           

β2у = 90°, 85°, 75°. Результати випробувань продемонстровані на рис. 2.17. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Залежність оптимальних параметрів насоса від кута вихода 

лопаті робочого колеса в плані 

 

З графіку зрозуміло, що оптимальне значення витрати насоса зі 

зменшенням кута збільшується незначно (відносне збільшення Q̅ становить 

менше за 1%).  
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Водночас напір насоса Н̅ зі зменшенням кута вихода лопаті колеса в 

плані з 90° до 75° знижується з 1,06 до 1,02, що становить 3,8%. 

Максимальних значень ККД (ηmax = 0,529) набуває робоче колеса з     

β2у = 75°. Збільшення ККД насоса при зменшенні кута вихода можно 

пояснити зменшенням втрат на вході в робоче колесо завдяки узгодженості 

кутів потоку, що входить в колеса, та кута встановлення лопаті на вході. 

Разом з цим зменшення кута β2у призводить до збільшення дифузорності 

каналів робочого колеса, що тягне за собою збільшення гідравлічних втрат, 

зумовлених відривом потоку та вихроутворенням у каналах, що мають 

більший кут розширення. Збільшені втрати приводять до зменшення напору 

насоса. 

Необхідно відзначити, що в робочого колеса з β2у = 75° зростання 

абсолютного ККД становить біля 1% в порівнянні з колесом, що має прямі 

радіальні лопатки, яке є найпростішим і найтехнологічнішим у виготовленні. 

 

2.6 Особливості конструювання вільновихрових насосів за умови 

мінімізації контакту роторних частин з робочою рідиною 

 

Вільновихрові насоси застосовуються у різних галузях промисловості 

та господарства для перекачування різних рідин та продуктів. Існують 

випадки, коли перекачуваний продукт (наприклад плоди або риба) повинен 

мати мінімально можливий відсоток пошкодження. Для цих цілей існують 

деякі конструктивні особливості, що застосовуються в даних насосах. 

У роботі [26] проф. Ковальов вивчає деякі конструктивні схеми таких 

насосів. 

 

Вільновихровий насос зі зглаженими лопатями РК (рис. 2.18). 

Особливості конструкції: 

 великий радіус скруглення проточної частини на вході 



   37 

 

 зглажені лопаті РК 

 великий радіус скруглення відводу 

 

 

 

Рисунок 2.18 – ВВН зі зглаженими лопатями 

 

Зона скруглення проточної частини забезпечує сповільнення осьової 

течії та переміщення продукту на периферію, оскільки збільшується площа 

живого перерізу. Зглаження лопатей зменшує пошкодження продукту, що 

контактує з робочим колесом. Скруглення «язика» відводу забезпечує менше 

пошкодження на виході з насосу. До недоліків даної схема можна віднести 

погіршення енергетичних характеристик. 

 

ВВН з захисним пристроєм. 

Особливості конструкції: 

 наявність захисного диску 

 наявність обтікачу 

  

Деталі жорстко закріплені та обертаються разом із ротором насоса   

(рис. 2.19). 



   38 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Конструктивна схема ВВН із захисним пристроєм 

1 – РК, 2 – обтікач, 3 – захисний диск 

 

Продукт рухається по гладкому обтікачу обертально відносно вісі 

насоса до периферії та після проходження його під дією сил інерції 

продовжує даний рух, після чого підхоплюється циркуляційним вихором та 

направляється до виходу. В робоче колесо потрапляє робоча рідина, що 

відокремлюється від гідросуміші, продукт же не контактує з лопатями РК. До 

недоліків такої конструктивної схема можно віднести невисокий ККД як 

наслідок наявності захисних пристроїв. 

 

ВВН з рідинною «подушкою», що обертається. 

Особливості конструктивної схеми: пустотільні лопаті, що мають 

отвори на торцях, що напрямлені в бік вільної камери (рис. 2.20).  
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Рисунок 2.20 – Конструктивна схема ВВН з рідинною «подушкою» 

1 – РК, 2 – вільна камера, 3 – підвід рідини від стороннього джерела 

 

Рідина, що підводиться зі стороннього джерела, виходить з отворів у 

лопатях та створює протидію для руху перекачуваної суміші в напрямку до 

РК. Ця рідинна «подушка», що обертається дозволяє мінімізувати або 

виключити контакт продукту з лопатями робочого колеса. До недоліків такої 

конструктивної схеми можна віднести більш низький ККД, складність 

конструкції та необхідність підводу додаткової рідини. 

 

ВВН з пустотільним обтікачем на вході. Особливості конструкції: 

наявність пустотільного нерухомого обтікача, що сягає вхідного патрубка 

насоса. Обтікач має в циліндричній частині наскрізні отвори для підводу 

робочої рідини без перекачуваного продукту до РК. Рідина передає енергію 

суміші, що перекачується, а обтікач в свою чергу защихає продукт від 

контакту із робочим колесом (рис. 2.21). До недоліків можно віднести 

зменшення ККД та більшу складність конструкції. 
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Рисунок 2.21 – Конструктивна схема ВВН із пустотільним обтікачем на вході 

 

Вертикальний ВВН із тангенційним підводом перекачуваної рідини. 

Особливості конструкції: вхідний патрубок розташований під певним кутом 

до площі симетрії вільної камери (рис. 2.22). 

 

 

 

Рисунок 2.22 - Конструктивна схема ВВН з тангенційним підводом 
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Перевагами даної конструктивної схеми (вертикальне розташування) є 

використання сил тяжіння для недопущення контакту перекачуваного 

продукту з лопатями робочого колеса. Кут підводу ж, в свою чергу, довзоляє 

зменшити пошкодження частини продукту, яка все ж досягла робочого 

колеса, завдяки непрямому зіткненню. За енергетичними показниками така 

конструктивно схема не поступається звичайним ВВН. 

 

Двохвальний ВВН зі співвісним розташуванням валів (рис. 2.23). 

Особливості конструкції: 

 два вали 

 два робочих колеса, розташованих один навпроти одного 

 підвідний патрубок, що продовжується аж до вісі обертання 

насосу 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Конструктивна схема ВВН з двома співвісними валами 

 

Завдяки двом ідентичним колесам створюються два циркуляційних 

вихора, які не дозволяють твердим часточкам потрапляти у робочі колеса 

ВВН. Недоліком такої схема є збільшені гідравлічні втрати через специфічне 

розташування вхідного патрубка. 
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Двовальний ВВН із паралельним розташуванням валів (рис. 2.24).  

Особливості конструкції:  

 два паралельних вали 

 два ідентичних робочих колеса, що обертаються у протилежні 

сторони 

 підвідний та напірний патрубки знаходяться на одній вісі 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Конструктивна схема ВВН із паралельним розташуванням 

валів 

 

Більш важкі компоненти суміші (перекачуваний продукт) під дією двох 

рівноінтенсивних циркуляційних вихорів рухаються до вихідного патрубка, 

не маючи контакту з лопатями РК. Перевагою такої схеми є високі 

гідравлічні показники за ККД та напором, до недоліків можно віднести 

складність конструкції та габарити. 

 

ВВН для перекачування буряково-водяної суміші 

Насос типу «Turo», характерною особливістю конструкції якого є 

наявність захисного диску перед робочим колесом (рис. 2.25). 
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Рисунок 2.25 – Конструктивна схема ВВН із захисним диском перед робочим 

колесом 

 

Диск захищає продукт від потрапляння в робоче колесо. 

 

2.7 Аналіз вартості життєвого циклу насосної установки, як 

інструмент зниження витрат 

 

На сьогоднішній день на підприємствах при виборі встановлюваного 

обладнання для ефективного його використання з економічної точки зору 

велика увага приділяється визначенню загальної вартості життєвого цикла 

обладнання, як основного характерного показника. 

Життєвим циклом обладнання є повна його вартість за весь період 

експлуатації, починаючи з витрат на придбання та монтування, включаючи 

витрати на обслуговування, споживану енергію та ремонт і закінчуючи 

витратами на демонтування та утилізацію. Метою аналізу вартості життєвого 

цикла є визначення найоптимальнішого обладнання з найменшими 

експлуатаційними витратами. 
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Оцінювання вартості життєвого циклу насосного обладнання містить 

наступні складові: 

 

                       LСС = Cінв + Cм + Cел + Cекспл + Cтех + C + Cек + Cд;               (2.17) 

 

де LCC – вартість життєвого циклу; 

    Сінв – інвестиційні витрати; 

    См – витрати на монтування; 

    Сел – витрати на електроенергію; 

    Секспл – експлуатаційні витрати; 

    Стех – витрати на технічне обслуговування та ремонт; 

    С – витрати від простоювання обладнання; 

    Сек – екологічні витрати; 

    Сд – витрати на демонтування й утилізацію. 

 

Структура вартості життєвого циклу середньої насосної установки 

зображена на графіку (рис. 2.26). На ньому можно побачити приблизні 

співвідношення різних складових LCC. 

 

 

Рисунок 2.26 – Структура вартості життєвого циклу насосної установки 

Витрати на електроенергію 

Інші витрати 

Витрати на обслуговування 

 

 

 Інвестиційні витрати 
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З графіку можно побачити, що найбільш вагомими складовими є аж 

ніяк не початкові витрати на придбання установки, а подальші систематичні 

витрати при її експлуатації протягом всього часу її роботи. 

 

Існує два напрями зниження вартості життєвого циклу даного виду 

обладнання: 

а) зменшення споживаної енергії, куди можно віднести такі рішення: 

 

- виготовлення насосів безпосередньо «під споживача»; 

- використання більш ефективних електродвигунів; 

- застосування пристроїв оптимізації роботи, як то пристроїв для зміни 

частоти обертання вала приводу; 

- підвищення ККД насосів та установок; 

 

б) зменшення експлуатаційних та ремонтних витрат, а саме: 

 

- зменшення експлуатаційних та ресурсних витрат на використання 

обладнання; 

- кваліфікованість обслуговуючого персоналу для економії часу при 

ремонтах та обслуговуванні; 

- використання приладів контролю та регулювання насосів; 

- системи попередньої діагностики та попередження несправностей; 

- зменшення впливу людського фактору на роботу обладнання. 

 

На відміну від насосів для перекачування незабруднених рідин, в яких 

увага, в основному, приділяється першому напряму зниження витрат, в 

насосах для перекачування забруднених рідин і рідин із включеннями будуть 

переважати витрати на знос, обслуговування, запчастни і т. ін. Тому саме для 

них використовується другий напрям зниження вартості життєвого циклу. 
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При оцінюванні вартості життєвого циклу ВВН має такі переваги: 

- вартість запасних частин: 

Вартість запасних частин для ремонту ВВН не сягає більше 2% від 

вартості насосу. При правильній експлуатації за весь строк служби насоса 

необхідність у заміні виникає лише для кінцевих ущільнень. 

- тривалість служби: 

Особливості конструкції забезпечують майже повне врівноваження 

осьових сил та відсутність їх впливу, рівно як і впливу зношування робочих 

органів на навантаження підшипників, що забезпечує тривалий строк роботи 

насосів. 

- вигідність експлуатації: 

Економічна обгрунтованість та вигідність використання ВВН зростає 

пропорційно до в’язкості перекачуваної рідини. Вже при в’язкості в 50 сПз 

ВВН стають економічнішими за інші типи насосів, в тому числі за 

споживаною енергією. Також плюсом є простота в обслуговуванні. 

- зносостійкість: 

Завдяки особливостям робочого процесу та форм проточної частини 

насоси даного типу демонструють значно менше зношування в порівнянні з 

іншими. 

- надійність і безперервність роботи: 

При перекачуванні рідин із включеннями ВВН є більш надійними в 

порівнянні з, наприклад, відцентровими та шестеренними насосами, що 

забезпечує їх перевагу з точки зору безперервності технологічного процесу 

та, як наслідок, можливих фінансових втрат при простоювання обладнання. 
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2.8 Використання робочих коліс зі змінною шириною 

міжлопатевих каналів у вільновихрових насосах 

 

Однією з найважливіших конструктивних особливостей проточної 

частини насосів для перекачування забруднених рідин є будова робочого 

колеса. Нове покоління вільновихрових робочих коліс (рис. 2.27), 

запропоноване німецьким виробником «KSB», в таких умовах має 

максимальну ефективність та забезпечує мінімізацію ризиків засмічування 

проточної частини насоса.  

 

 

 

Рисунок 2.27 – Вільновихрове робоче колесо зі змінною шириною 

міжлопатевих каналів 

 

Такі робочі колеса відкритого типу, містять лопаті, що асиметрично 

розташовані із різними інтервалами та розділені на групи з більшим та 

меншим прохідним перерізом. При обертанні такого робочого колеса 

утворюється завихрення в зоні ступиці колеса, що зміщує тверді частки та 

волокнисті включення до зовнішньої сторони, попереджаючи їх намотування 
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на робоче колесо. Окрім того, ступиця володіє опуклою формою, що знижує 

ризик засмічювання та блокування робочого колеса довгими волокнистими 

включеннями, наприклад, вологими серветками, вміст яких у стічних водах 

став серйозною проблемою через широке використання їх у побуті. 

  

2.9 Висновки 

 

Аналіз теоретичних основ робочого процесу у вільновихровому насосі 

та моделі протікання рідини у ньому укупі з переглядом наявних 

конструктивних схем демонструє певний досить широкий потенціал 

можливих тем для більш глибоких досліджень у різних напрямах, зокрема на 

тему уточнення протікання робочого процесу у насосі, його досяжного ККД 

та ролі тороподібного вихору в ньому, вплив різних за призначенням 

елементів конструкції насосу та проточної частини зокрема на 

характеристики його роботи та шляхи покращення їх. Існування великої 

варіативності конструкції ВВН для перекачування різноманітних рідин та 

сумішей демонструє потенціал використання даного типу насосів як у 

звичних так і у нових, менш традиційних для цього насосів умовах. Аналіз 

життевого циклу показує необхідність створення нових та модернізації 

існуючих варіацій конструкцій для підвищення енергоефективності та роботи 

з сумішами рідин та різноманітних включень. 

В цілому ВВН мають широкий потенціал для проведення досліджень і 

створення нових конструктивних рішень з метою покращення техніко-

економічних показників та розширення області застосування у 

промисловості та господарстві. 
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3 Розробка вільновихрового насоса на задані параметри 

 

Згідно завдання було поставлено задачу: спроектувати вільновихровий 

насос на наступні параметри: подача - 125 м
3
/год; напір – 50 м; синхронна 

частота обертання – 1500 об/хв; густина рідини – 1000 кг/м
3
. 

 

3.1 Конструювання проточної частини вільновихрового насоса на 

задані параметри 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за методикою [25]. 

 

3.1.1 Коефіцієнт швидкохідності насоса: 

 

                                               4/3
65,3

H

Qn
nS


 ;                                              (3.1.1) 

ns = 3,65 · 
1500 · √125/3600

500,75  = 54,3; 

 

3.1.2 Згідно діаграми знаходимо відносну ширину вільної камери та 

ККД при зазначеному коефіцієнтові швидкохідності: 

 

𝐵 ̅ = 0,097, η = 0,43. 

 

3.1.3 Задаємося співвідношеннями основних розмірів робочого колеса: 

2,01 D , 15,02 b ;z = 6; 02,0 . 

3.1.4 Задаємося функцією F1: F1 = 0,0176. 

 

3.1.5 Згідно рис. знаходимо F2. При 𝐵 ̅/𝑏2 ̅̅ ̅̅ = 0,097/0,15 = 0,65.  

F2 =  2,35. 
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3.1.6 Розраховуємо діаметр робочого колеса: 

 

                                              H
n

A
D 2                                                            (3.1.2) 

Приймаємо ηмех = 0,95; 

2/1

21













FFK
А мех




                                                 (3.1.3) 

 

А = (0,95 / (7,023·10
-3

 · 0,43 · 0,0176 · 2,35))
0,5

 = 87,2; 

 

D2 = 87,2 · √50 /1500 = 0,411 м = 411 мм; 

 

3.1.7 Розраховуємо абсолютні розміри робочого колеса: 

 

D1 = 𝐷1 ̅̅ ̅̅  · D2;          D1 =  0,2 · 411  82 мм; 

b2 = 𝑏2 ̅̅ ̅̅  · D2;            b2 = 0,15 · 411  62 мм; 

δ = 𝛿 ̅ · D2;               δ = 0,02 · 411  8 мм; 

 

3.1.8 Розраховуємо ширину вільної камери: 

 

В = 𝐵 ̅· D2 = 0,097 · 411 = 40 мм; 

 

3.1.9 Приймаємо кільцевий відвід, основні геометричні розміри якого 

наступні:  

 

D3 = D2 + B;   D3 = 411+40 = 451 мм; 

DВ = В = 40 мм; 

DЯЗ = 1,3 · 411 = 534 мм; 
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3.1.10 Визначаємо діаметр входу в насос: 

 

Коефіцієнт вхідної швидкості: 

 

                  КV0 = (0,2…0,25) · (ns/100)
2/3

;                            (3.1.4) 

 

КV0 = (0,2…0,25) · (54,3/100)
2/3

 = 0,133…0,166; 

 

Приймаємо КV0 = 0,15; 

Швидкість у вхідному патрубку: 

 

 V0 = КV0 ·  √2gH;                                        (3.1.5) 

V0 = 0,15 ·  √2 g  50 = 4,7 м/с; 

 

Діаметр входа: 

D0 = √4Q/(πV0);                                   (3.1.6) 

 

D0 = √4 · 125/(π · 4,7) = 0,097 м; 

 

Приймаємо D0 = 97 мм; 

Умова В0D   виконується. 

 

Діаметр всмоктуючого та напірного патрубків приймають відповідно     

ГОСТ 27854-88 «Насосы динамические. Ряды основных параметров»: 

Dвх = 100 мм, Dн = 50 мм.  

 

3.1.11 Визначаємо потужність насоса на робочому режимі та обираємо 

електродвигун:  
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1000

gQH
N                                                   (3.1.7) 

N =  1000 · 9,81 · 125 · 50/(1000 · 0,43 · 3600) = 39,61 кВт; 

 

Потужність електродвигуна: 

 

Nед = к · N,                                               (3.1.8) 

 

де к – коефіцієнт запасу (к = 1,25); 

 

Nед = 1,25 · 39,61 = 49,52 кВт; 

 

За каталогом обираємо електродвигун 4А225М4: N=55 кВт, nсинх = 1500 

об/хв, ηед = 92,5%. 

 

3.1.12 Визначаємо діаметр вала. Мінімальний діаметр вала насоса: 

 

 3

48960

n

N

кр

вd


 ;                                        (3.1.9) 

 

dв = √
39,61

1500
 ·  

48960

45 · 106

3
 = 0,031 м; 

 

Матеріал вала: сталь 45,  кр  = 45 · 10
6
 Па. 

Приймаємо dв = 31 мм. 

Остаточно розмір вала приймають при конструктивній розробці насоса. 
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3.2 Профілювання циліндричної лопатевої системи робочого 

органа насоса 

 

Здійснюємо профілювання лопаті з заданими початковими умовами: 

кути β1 та β2: 

β1 = 30°, β2 = 45°. 

 

 

Рисунок 3.1 – Кути β1 та β2 

 

Розділяємо кут охвату лопаті на ділянки кроком 1,8
о
, на кожній з яких 

поступово нарощуємо кут  з 30
о
 до 45

о
 з кроком у 0,25

о
, з’єднуючи отримані 

лінії з лінією, що відділяє наступну кутову ділянку. 
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Рисунок 3.2 – Профілювання лопаті 

 

З’єднуємо отримані точки плавною лінією та отримуємо середню лінію 

лопаті. 

 

Рисунок 3.3 – Середня лінія лопаті 
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Нарощуємо товщину лопаті 

 

 

Рисунок 3.4 - Лопать 

 

3.3 Визначення механічного ККД вільновихрового насоса 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за методикою [25]. 

 

Внутрішній механічний ККД враховує втрати на дискове тертя. 

Під дисковими втратами маються на увазі втрати енергії на тертя 

робочої рідини по зовнішнім поверхням робочого колеса. Ці втрати залежать 

від перебігу рідини в зазорі між обертаючимся диском і стінкою корпуса. 

Схема наведена на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Схема ступеня насоса 

 

Момент тертя одного боку диска об рідину в замкнутому просторі 

може бути представлений у вигляді: 

 

М = 𝐶𝑓𝜌𝑔𝑅2
5𝜔2, (3.3.1) 

 

де 𝐶𝑓 – сумарний коефіцієнт тертя, що визначається за формулою: 

 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑓0 + ∆𝐶𝑓 , (3.3.2) 

 

де 𝐶𝑓0 – коефіцієнт тертя; 

∆𝐶𝑓 – поправка, що враховує перетік у пазусі, знаходиться за 

наступною формулою: 

∆𝐶𝑓 = 3,25 ∙ 10−2 ∙

(𝑆
𝑅2

⁄ )

0,5

𝐺𝑎0,05𝐾0,4
, 

(3.3.3) 
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тут 𝐺𝑎 – критерій Галілея, що розраховується за формулою: 

 

𝐺𝑎 =
𝑔𝑅2

2

𝜈2
 (3.3.4) 

 

𝜈 =
𝜇

𝜌
=

890∙10−6

1000
= 0,89 ∙ 10−6; 

 

  

𝐺𝑎 =
9,81∙0,20552

(0,89∙10−6)2
= 523 ∙ 109; 

 

К – коефіцієнт, що враховує відношення колової швидкості периферії 

диску до середньої радіальної швидкості руху рідини в зазорі. Він 

знаходиться за формулою: 

 

К = 2𝜋𝑅2𝑆
𝜔

𝑞
, (3.3.5) 

 

де 𝑆 – ширина пазухи, що обчислюється, виходячи із наступної 

залежності: 

 

(
𝑆

𝑅2
)

опт

=
2,963

𝑅𝑒0,34
, (3.3.6) 

 

Тут: 

 

𝑅𝑒 =
𝜔𝜋𝑟2

2

𝜈
 (3.3.7) 

𝑅𝑒 =
157 ∙ 𝜋 ∙ 0,20552

0,89 ∙ 10−6
= 23,4 ∙ 106; 

 

Тоді: 
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𝑆опт =
2,963 ∙ 0,2055

(23,4 ∙ 106)0,34
= 0,0019 м 

 

Таким чином із конструктивних міркувань приймаємо ширину пазухи 

рівною 𝑆 = 5 мм. 

Отже: 

 

К = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,2055 ∙ 0,005 ∙
157

0,0017
= 679 

 

Поправка, що враховує перетік у пазусі рівна: 

 

∆𝐶𝑓 = 3,25 ∙ 10−2 ∙

(0,005
0,1355⁄ )

0,5

(223 ∙ 107)0,05 ∙ 6790,4
= 2,0 ∙ 10−5 

 

Коефіцієнт тертя знаходиться за формулою: 

 

𝐶𝑓0 = 0,04 (
𝑆

𝑅2
)

−1
6⁄

𝑅𝑒−1
4⁄  

 

(3.3.8) 

𝐶𝑓0 = 0,04 ∙ (
0,005

0,1355
)

−1
6⁄

641695−1
4⁄ = 0,0024 

 

3.4 Гідродинамічні сили, що діють на ротор 

3.4.1 Розрахунок осьової сили 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за методикою [25]. 

 

Для знаходження осьової сили використаємо формулу: 
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                       (3.4.1) 

 

Знаходимо число Рейнольдса:  

 

Re = n𝐷2
2/ν;                                       (3.4.2) 

 

Re = 1500 · 0,411
2
/(60·0,89·10

-6
) = 4744971; 

 

Обираємо коефіцієнти β та ψг: 

 

β = 0,69; 

ψг = 0,26; 

 

Кутова швидкість обертання робочого колеса: 

 

ω = 𝛑n/30 = 𝛑·1500/30 = 157 рад/с; 

 

Розраховуємо відносний радіус втулки робочого колеса: 

 

Rвт̅̅ ̅̅ ̅ = Rвт/R2 = 0,075/0,2055 = 0,365; 

 

Приймаємо коефіцієнт k = 0,486. 

 

А = 𝛑ρgH[β(𝑅2
2 - 𝑅вт

2 ) - ψг(𝑅2
2 - 𝑅1

2)] – 0,25𝛑k
2
ρ𝑅2

4ω
2
(1-Rвт̅̅ ̅̅ ̅2

)
2 

= 

𝛑·1000·9,81·50·[0,69·(0,2055
2
-0,041

2
) – 0,26·(0,2055

2
-0,041

2
)]-

0,25·𝛑·0,486
2
·1000·0,2055

4
·157

2
(1-0,199

2
)

2 
= 19366 H. 
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3.4.2 Розрахунок радіальної сили 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за методикою [25]. 

 

Радільну силу у вільновихровому насосі з кільцевим відводом 

визначають за формулою: 

 

Д22

опт

bgHD
Q

Q
kR R 









 ;                            (3.4.3) 

 

де kR  ≈ 0,2 – коефіцієнт радіальної сили;  

b2Д – ширина РК на виході включно із товщиною диска, b2Д = 74 мм; 

 

R = 0,2 · 1 · 1000 · 9,81 · 50 · 0,411 · 0,074 = 2984 Н; 

 

 

3.5 Розрахунки на кавітацію 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [27]. 

 

Розрахунок насоса на кавітацію проводиться визначенням критичного 

кавітаційного запасу: 

 

Δhкр = 
1

2𝑔
 [(1-K)( 

𝜋𝑛(𝑟−𝑅1)

30(1+
0,87

√𝑧
 

1

1−(𝑅1/𝑅2)
2)(𝑅2−𝑅1 )

)
2
 +                            

(
2𝜋𝑟

2𝜋𝑟−𝛿𝑧
)2

 [(
(1,1𝑒

−0,9(
𝐵
𝑏

)
)𝑄

𝜋(𝑅0
2−𝑅1

2)−𝛿𝑧(𝑅0 −𝑅1 )
)
2
 + 

+ (
𝜋𝑛𝑅2

150
)

2
] (1+ζ) + (φ-1)[

𝜋𝑛𝑟

30
 - 

(1−𝐾)𝜋𝑛𝑅2(𝑟−𝑅1)

30(1+
0,87

√𝑧
 

1

1−(𝑅1/𝑅2)
2 )(𝑅2 −𝑅1 )

]
2
]; (3.5.1) 
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Згідно рис. 3.6 обираємо коефіцієнт К: 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Графік для знаходження коефіцієнта К 

 

Коефіцієнт К = 0,24. 

 

Знаходимо: 

Δhкр = 
1

2·9,81
 [(1-0,24)( 

𝜋 1500 (0,109−0,041)

30(1+
0,87

√6
 

1

1−(
0,085
0,411)

2)(0,2055−0,041)
)
2
 +                            

(
2𝜋 0,109

2𝜋·0,109−0,008·6
)2

 [(

(1,1𝑒
−0,9(

0,04
0,062)

)0,0347

𝜋(0,1482 −0,0412 )−0,008·6(0,148−0,041)
)
2
 + 

+ (
𝜋1500·0,2055

150
)
2
] (1+0,45) + (0,7-1)[

𝜋1500·0,109

30
 - 

(1−0,24)𝜋1500·0,2055(0,109−0,041)

30(1+
0,87

√6
 

1

1−(
0,041

0,2055)
2 )(0,2055−0,041)

]
2
)] = 3,55 м; 
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Допустимий кавітаційний запас: 

 

Δhдоп = 1,1·3,55 = 3,9 м. 

 

Аналогічно було розраховано допустимий кавітаційний запас для 

нерозрахункових режимів роботи (табл. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Допустимий кавітаційний запас 

 

 

3.6 Врівноваження осьової сили 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [25]. 

 

 Врівноваження осьової сили є важливою умовою роботоздатності 

насоса. Якщо не виконувати розвантаження осьової сили, то зусилля, що діє 

на підшипники буде призводити до їх передчасного виходу зі строю. 

Розвантаження осьового зусилля в проектованому насосі пропоную 

виконувати за допомогою розвантажувальних лопаток (імпелерів, рисунок 

10.3). Лопатки збільшують окружну швидкість обертання рідини в пазусі і 

відповідно зменшують тиск на провідний диск. 

Недолік даного способу: оребріння призводить до значних втрат 

потужності на дискове тертя, які можуть бути визначені з виразу: 

 

Nu = Cφ2ρω3R5 [1 − (r
R⁄ )

5
] (3.6.1) 
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де С = 3,6 ∙ 10−4; 

φ = 0,9; 

R, r - відповідно зовнішній і внутрішній радіуси імпелерних лопаток. 

 

Осьове зусилля, що врівноважується за допомогою імпелера, може 

бути визначено з виразу: 

 

Тu =
3

8
ρgπ(R2 − r2)

UR
2 − Ur

2

2g
 (3.6.2) 

 

Отже, варіюючи значення R та r врівноважуємо відоме осьове зусилля. 

В даному випадку для R = 0,2055 м, r = 0,045 м, осьове зусилля, що 

врівноважується даним методом буде мати значення: 

 

Тu =
3

8
∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 3,14 ∙ (0,20552 − 0,0452)

32,262 − 11,932

2 ∙ 9,81
= 19285 Н 

 

Втрати потужності на дискове тертя внаслідок використання імпелерів 

будуть рівні:  

 

Nu = 3,6 ∙ 10−4 ∙ 0,92 ∙ 1000 ∙ 1573 ∙ 0,20555 ∙ [1 − (0,076
0,2055⁄ )

5

] =

410 Вт; 

 

3.7 Розрахунки пусково-моментної характеристики 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [28]. 
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Залежність моменту опору ротора насоса від частоти обертання при запуску 

насоса представляє собою параболу: 

 

M = Kn2,                                                  (3.7.1) 

 

 де K – коефіцієнт параболи. 

 Графік залежності моменту опору будуються по трьом точкам: 

- початкового моменту пуску (n=0); 

- мінімального моменту опру агрегату (точка С); 

- повного розгону електродвигуна (n=1500 об/хв.). 

Початковий момент пуску при n=0: 

 

M0 = 0,21 ∙ Mном,                                     (3.7.2) 

 

де Mном – номінальний момент на валу електродвигуна, Н ∙ м: 

 

Mном =   
N

ω
;                                (3.7.3) 

 

Mном =
30 ∙ 49520

3,14 ∙ 1500
= 315,4 Н ∙ м. 

 

Тоді 

 

M0 = 0,21 ∙ 315,4 = 66,23 Н ∙ м. 

 

Момент опору агрегату при повному розгоні електродвигуна, Н ∙ м: 

 

Mmax =
Nmax

ω
,                                                (3.7.4) 
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де Nmax = Nдв – максимальна потужність насоса, Вт. 

Підставляємо числові значення: 

 

Mmax =
30 ∙ 55000

3,14 ∙ 1500
= 350,32 Н ∙ м. 

 

Мінімальний момент опору відповідає точці В з координатами: 

- частота обертання, об/хв.: 

 

nB = 0,3 ∙ nном;                                         (3.7.5) 

 

де nном – номінальна частота обертання вала електродвигуна, об/хв.; 

 

- момент, Н ∙ м: 

 

MB = 0,03 ∙ Mmax;                                             (3.7.6) 

 

nB = 0,3 ∙ 1500 = 450 об/хв, 

 

MB = 0,03 ∙ 350,32 = 10,5 Н ∙ м. 

 

Коефіцієнт параболи визначається за величиною моменту при повному 

розвороті двигуна: 

 

K =  
Mmax

n2 ;                                       (3.7.7) 

 

K =
350,32

15002
= 1,56 ∙ 10−4. 
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 За визначеним коефіцієнтом параболи проводиться розрахунок 

обертового моменту насоса для частот від n = 0 до nmax. 

 Результати розрахунків заносимо до таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Залежність моменту опору ротора насоса від частоти обертання 

n, об/хв M, Н ∙ м  

0 0 

150 3,51 

300 14,04 

450 31,59 

600 56,16 

750 87,75 

900 126,36 

1050 171,99 

1200 224,64 

1350 284,31 

1500 351 
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Рисунок 3.7 – Пускова момента характеристика 

 

3.8 Розрахунки на міцність 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [28]. 

 

3.8.1 Конструювання валу 

 

         Для конструювання валу необхідно визначити його геометричні 

розміри. На рисунку  3.8  показані основні геометричні розміри валу. 

 

 

 

Рисунок 3.8  – Основні геометричні розміри валу 
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 Діаметр посадочного місця робочого колеса визначаємо за формулою 

розрахунку на кручення, м: 

dк =  √
16∙Mmax

π∙[τ]

3
;                              (3.8.1) 

 

де Mmax – момент опору агрегату при повному розгоні 

електродвигуна, Н ∙ м; 

 [τ] = (10 ÷ 30) ∙ 106 – дотичне напруження при крученні, Па.  

 

Для подальшого   розрахунку   дотичне   напруження   на   кручення   

приймаємо  [τ] = 20 ∙ 106 Па. 

 

Момент опору агрегату при повному розгоні електродвигуна 

визначається за формулою, Н ∙ м: 

 

  Mmax =   
Nmax

ω
;                                                  (3.8.2) 

 

де Nmax = Nдв – максимальна потужність електродвигуна. 

 

Mmax =
30 ∙ 55000

3,14 ∙ 1500
= 350,32 Н ∙ м. 

 

Підставивши числові значення у формулу : 

 

dк = √
16 ∙ 350,52

3,14 ∙ 20 ∙ 106

3

= 0,045 м. 

 

Для подальшого розрахунку приймаємо dк = 0,045 м. 
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Діаметр під посадкове місце напівмуфти визначаємо за формулою: 

 

dм = 0,8 ÷ 1,2dдв, 

 

dм = 1 ∙ 0,065 = 0,065 м. 

 

 Приймаємо діаметр зі стандартного ряду dм = 65 мм. 

 

Діаметр посадкового місця під захисну втулку за формулою, м: 

 

dвт = dк + 0,01 = 0,045 + 0,01 = 0,055 м. 

 

Приймаємо діаметр під захисну втулку dвт = 0,055 м. 

 

Діаметр валу під манжету, розміщену на кришці підшипника 

визначаємо за формулою, м: 

 

dк.п. = 0,065 + 0,01 = 0,075 м. 

 

Діаметр під манжету приймаємо за ГОСТ 8752-79 , dк.п. = 75 мм. 

 

Діаметр посадкової поверхні підшипника визначаємо за формулою: 

 

dп = dк.п. + 2 ∙ t;                                              (3.8.3) 

 

де t = 0,003 – висота буртика, м. 

 

dп = 0,065 + 2 ∙ 0,003 = 0,071 м; 

 



   70 

 

Приймаємо діаметр під підшипник dп = 75 мм. 

 

Діаметр буртика для упору підшипника, м: 

  

dб = dп + 3 ∙ r;                                            (3.8.4) 

 

де r – координата фаски підшипника, що вибирається залежно від 

діаметра посадочної поверхні підшипника за таблицею 3.8. 

 

Таблиця 3.8  – Визначення координати фаски підшипника 

пd , мм 17-24 25-30 32-40 42-50 52-60 62-70 71-85 

r , мм 1,6 2 2,5 3 3 3,5 3,5 

 

Як видно з таблиці 2 координата фаски підшипника для діаметру 

посадкової поверхні під підшипник становить r = 3,5 мм. 

 

dб = 0,05 + 3 ∙ 0,0035 = 0,061 м; 

 

3.8.2 Розрахунок реакцій в опорах 

  

При роботі насоса в робочому колесі виникає неврівноважена радіальна 

сила RR 1 , що сприймається підшипниками насоса, в результаті чого в 

опорах виникають реакції (
2R , 3R ). 

Реакції в опорах можна знайти використовуючи рівняння моментів 

відносно т. В і т. С. 

Рівняння моментів відносно т. С: 

 

∑ MC = R1(l1 + l2) − R2l2; (3.8.5) 
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Рисунок 3.9 - Вал насоса: 

а) схема навантаження; б) епюра згинальних моментів 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину R2, Н: 

 

R2 =
R1(l1 + l2)

l2
; (3.8.6) 

Звідки: 

 

R2 =
2984 ∙ (205 + 207)

207
= 5940 Н 

 

Рівняння моментів відносно т. В: 

 

∑ MB = R1l1 − R3l2; (3.8.7) 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину R3, Н: 
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R3 =
R1l1

l2
; (3.8.8) 

 

Таким чином: 

 

R3 =
2984 ∙ 205

207
= 2955 Н; 

 

 

3.8.3 Наближений розрахунок вала 

 

Еквівалентний момент в найбільш небезпечному перерізі, Н∙м: 

 

ME = √Mзг.max
2 + 0,75Mmax

2 ; (3.8.9) 

 

де Mзг.max - максимальний згинальний момент, Н∙м. 

Максимальний згинальний момент можна визначити: 

 

Mзг.max = R1l1; (3.8.10) 

 

Звідси: 

 

Мзг.max = 2984 ∙ 0,205 = 612 Н ∙ м; 

 

Отже, еквівалентний момент рівний: 

 

МЕ = √6122 + 0,75 ∙ 350,322 = 683 Н ∙ м; 

 

Діаметр вала в найбільш небезпечному перерізі, мм: 
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dп ≥ 10 ∙ √
ME

0,1 ∙ [σ]

3

; (3.8.11) 

 

де [σ] = 40 МПа; 

 

dп ≥ 10 ∙ √
683

0,1∙40

3
= 55,5 мм = 75 мм; 

 

Розрахований діаметр округлюється в більшу сторону до значення, 

кратного 5, приймаємо dп = 75 мм. При конструюванні був обраний діаметр 

підшипника 50 мм. Розрахунок показує, що для даних розмірів робочого 

колеса діаметр вала під підшипник був би достатнім при його розмірі 55,5 

мм. 

 

3.8.4 Перевірний розрахунок вала 

 

Розрахунок зводиться до перевірки умови міцності: 

 

S =
Sσ ∙ Sτ

√Sσ
2 + Sτ

2
≥ [S]; (3.8.12) 

 

де S - розрахунковий коефіцієнт запасу міцності; 

[S] = 2,5 - допустимий коефіцієнт запасу міцності; 

Sσ , Sτ  - коефіцієнти запасу за нормальними та дотичними 

напруженнями: 

Коефіцієнт запасу за нормальним напруженням визначається за 

формулою: 
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    Sσ =
σ−1

Kσ

εσ
∙ σa + ψσ ∙ σm

; 
(3.8.13) 

 

Коефіцієнт запасу за дотичним напруженням знаходиться за 

формулою: 

 

Sτ =
τ−1

Kτ

ετ
∙ τa + ψτ ∙ τm

; 
(3.8.14) 

 

де σ−1, τ−1 - межі витривалості матеріалу вала; 

σa, τa та σm, τm - амплітуда та середнє напруження циклів; 

Kσ = 2,2, Kτ = 1,41 - ефективні коефіцієнти концентрації напружень; 

εσ, ετ - масштабні коефіцієнти, εσ =  ετ; 

ψσ = 0,25 − 0,3, ψτ = 0,1 - коефіцієнти постійної складової циклу. 

Межі витривалості вала знаходяться за формулами (3.8.13) та (3.8.14): 

 

σ−1 = 0,35σВ + (70 ÷ 120), МПа; (3.8.15) 

 

де σВ = 830 МПа – межа міцності матеріалу вала (Сталь 40Х). 

 

Звідси: 

σ−1 = 0,35 ∙ 830 + 100 = 390,5 МПа 

 

τ−1 = 0,58σ−1, МПа (3.8.16) 

 

Тому: 

 

τ−1 = 0,58 ∙ 390,5 = 226,5 МПа; 
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Амплітудне та середнє напруження циклів знаходяться за формулами: 

 

σа = 
Mзг.max

0,1dп
3  , МПа; (3.8.17) 

 

Отже: 

 

σа =
612

0,1 ∙ 0,0753
= 14,5 МПа 

 

σm =
4T

πdп
2

, МПа (3.8.18) 

 

Звідки: 

 

σm =
4 ∙ 81

3,14 ∙ 0,0752
= 0,184 МПа 

 

                              τа = τm =
1

2
∙

Mmax

0,2∙d3 , МПа 
  

(3.8.19) 

 

 

Таким чином: 

 

τа = τm =
1

2
∙

350,32

0,2 ∙ 0,0753
= 2,1 МПа 

 

Масштабні коефіцієнти   ,  визначають залежно від діаметра вала: 

 

εσ = ετ = 0,65 
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Звідси: 

 

Sσ =
390,5

2,2
0,65

∙ 14,5 + 0,275 ∙ 0,184
= 7,95 

 

Sτ =
226,5

1,41
0,65

∙ 2,1 + 0,1 ∙ 2,1
= 48 

 

S =
7,95 ∙ 48

√7,952 + 482
= 7,8 > 2,5 . 

 

Отже, умова перевірного розрахунку вала виконується. 

 

3.9 Розрахунок кінцевого ущільнення 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [28]. 

 

Товщина кільця набивки сальника, мм: 

 

S = √d;                                                      (3.9.1) 

 

де d – діаметр посадочного місця набивки сальника, мм. 

Тоді: 

 

S = √65 = 8,06 мм; 

 

Приймаємо S = 8 мм. 

Довжина сальникового ущільнення, мм: 
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L = i ∙ S,                                                      (3.9.2) 

 

де i = 4 ÷ 6 – кількість кілець набивки, шт. 

Приймаємо i = 4 шт. 

 

L = 4 ∙ 8 = 32 мм. 

 

Втрати потужності в сальнику: 

 

NC = ω ∙ π ∙ r2 ∙ S ∙ p0 ∙
μ1

μ2
(e−2μ2

L

S − 1) ;                    (3.9.3) 

 

де r =
dвт

2
+ 0,7 - радіус захисної втулки, см; 

μ1 = 0,01 ÷ 0,02 – коефіцієнт тертя набивки по поверхні захисної 

втулки; 

μ2 ≈ 0,5 – коефіцієнт тертя набивки по поверхні корпуса; 

L = 28 см; 

S = 7 см; 

p0 = 1,02  
кгс

см2; 

 

Таким чином: 

 

r =
5,5

2
+ 0,7 = 3,45 см 

 

Звідси: 

 

Nc = 157 ∙ 3,14 ∙ 3,452 ∙ 7 ∙ 1,02 ∙
0,015

0,5
∙ (е−2∙0,5∙

28

7 − 1) = 1250 Вт; 
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3.10 Розрахунок шпонкових з’єднань 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [29]. 

 

3.10.1 Розрахунок на міцність шпонкового з’єднання валу з 

робочим колесом 

 

 Для надійного з’єднання матеріал шпонки обирають міцніший за 

матеріал валу. Матеріал валу обираємо Сталь 40Х: матеріал шпонки 

обираємо Сталь 45.  

 Для  подальшого  розрахунку  обираємо  шпонку  зі стандартного 

ряду. Для діаметра валу dк = 45 мм обираємо шпонку з геометричними 

параметрами: ширина шпонки b = 14 мм; висота шпонки h = 9 мм; довжина 

шпонки l = 50 мм; глибиною паза валу t1 = 5,5 мм, колеса t2 = 3,8 мм. 

 Для розрахунку шпонкового з’єднання валу з колесом визначається 

напруження на зминання, МПа: 

 

σзм =
2∙Mmax

d∙lp∙(h−t1)
∙ 103,                                  (3.10.1) 

 

де d = dк – діаметр валу, мм; 

  Mmax – максимальний крутний момент, Н ∙ м; 

  lp – робоча довжина шпонки, мм. 

 

 Робоча довжина шпонки визначається за формулою, мм: 

 

lp = l − b;                                                (3.10.2) 

 

lp = 50 − 14 = 36 мм; 
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 Підставляємо числові значення у формулу: 

 

σзм =
2 ∙ 350,32

45 ∙ 36 ∙ (9 − 5,5)
∙ 103 = 124 МПа. 

 

Допустиме напруження на зминання: 

 

[σзм] = 0,56 ∙ σ0,2,                                       (3.10.3) 

 

 де σ0,2 = 343 МПа – межа текучості матеріалу шпонки. 

 

[σзм] = 0,56 ∙ 343 = 192 МПа. 

 

Розраховане напруження на зминання не перевищує допустимі 

напруження на зминання σзм = 124 < [σ]зм = 192, тому умова виконується. 

Перевірка шпонки на зріз, МПа:  

 

τзр =
2∙Mmax

d∙l∙b
∙ 103,                                    (3.10.4) 

 

 де d, l, b – підставляємо в мм; 

  Mmax – підставляємо у Н ∙ м; 

 

τзр =
2 ∙ 350,32

45 ∙ 50 ∙ 14
∙ 103 = 22,3 МПа. 

 

 Допустиме напруження на  зріз  становить  [τ]зр = 650,  тому  умова 

τзр = 22,3 < [τ]зр = 650 виконується. 
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3.10.2 Розрахунок на міцність шпонкового з'єднання вала з 

напівмуфтою. 

 

Вихідні дані для розрахунку: 

- матеріал вала - Сталь 40Х; 

- матеріал шпонки – Сталь 45. 

Розміри шпонки під напівмуфтою вибирають зі стандартного ряду 

залежно від діаметра вала, мм: . Виходячи з діаметру валу, рівному 

65 мм, обираємо шпонку призматичну з розмірами: 

b = 18 мм - ширина шпонки; 

h = 11 мм - висота шпонки; 

l = 50 мм - довжина шпонки 

Під час розрахунку шпонкового з'єднання вала з напівмуфтою 

визначається напруження на зминання, МПа: 

 

σзм =
2Mmax

d∙lp∙(h−t1)
,                                                            

    

(3.10.5) 

 

де t1 = 7,5 мм – глибина паза вала; 

d = dм – діаметр вала, мм; 

lp – робоча довжина шпонки, мм: 

 

lp = l − b;                                                        
    

(3.10.6) 

 

Звідки: 

 

lр = 50 − 18 = 32 мм; 

 

lhb 
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Напруження на зминання шпонки складає: 

 

σзм =
2 ∙ 350,32

0,065 ∙ 0,032 ∙ (0,011 − 0,0075)
= 96,24 МПа 

 

Допустиме напруження на зминання: 

                        [σзм] = 0,56 ∙ σ0,2 
  

(3.10.7) 

де σ0,2 = 343 МПа - межа текучості матеріалу шпонки. 

Таким чином, допустиме напруження на зминання в шпонці рівне: 

 

[σ]зм = 0,56 ∙ 343 = 192,08 МПа; 

При розрахунку на зминання повинна виконуватися умова: 

                                                            σзм ≤ [σзм]; 
    

(3.10.8) 

σзм = 96,24 МПа < 192,08 МПа; 

 

Таким чином, умова розрахунку на зминання шпонки виконується. 

 

Перевірка шпонки на зріз, МПа: 

 

τзр =
2 ∙ Mmax

d ∙ l ∙ b
; 

    

(3.10.9) 

 

τзр =
2 ∙ 350,32

0,065 ∙ 0,05 ∙ 0,018
= 12 МПа; 

 

При розрахунку шпонки на зріз повинна виконуватися умова: 

τзр ≤ [τзр]. 
    

(3.10.10) 
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[τ]зр ≈ 0,6[σ]зм;                                                

 

Таким чином: 

 

 

[τ]зр ≈ 0,6 ∙ 192,08 = 115,25 МПа; 

 

Звідки напруження на зріз в шпонці: 

 

τзр = 12 МПа < 115,25 МПа; 

 

Отже, умова розрахунку шпонки на зріз виконується. 

Таким чином, шпонка підібрана правильно. 

 

3.11 Вибір муфти крутного моменту 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [29]. 

У якості муфти крутного моменту обираємо муфту гнучку втулково-

пальцеву (МУВП, див. рисунок 3.10). 

 

 

 

Рисунок 3.10  – Муфта пружна втулково-пальцева 
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Виходячи з діаметру валу (65 мм), максимального крутного моменту 

350,32 Н ∙ м, виконання 1 (циліндричний кінець вала), кліматичного 

виконання У (помірний), і категорії розміщення 3 (в закритих приміщеннях) 

обираємо муфту: 140-45-1 У3 ГОСТ 21423-93. 

Для неї: 

 

𝐷 = 220 мм; 

𝑑 = 65 мм; 

𝐿 = 200 мм. 

 

Розрахунок муфти виконується з умов обмеження тиску на поверхню 

контакту з пальцем, а також з умов міцності на згин. 

Навантаження, що припадає на один палець, визначають за формулою: 

 

𝐹п =
2М𝑚𝑎𝑥

𝐷 ∙ 𝑧
, (3.11.1) 

 

де 𝐷 = 180 мм - діаметр кола, по якому розташовані пальці; 

𝑧 = 6 – кількість пальців. 

Таким чином: 

 

𝐹п =
2 ∙ 350,32

0,18 ∙ 6
= 649 Н ; 

 

Умова міцності втулок муфти: 

р =
𝐹п

𝑑п𝑙в
≤ [р], (3.11.2) 

 

де 𝑑п = 20 мм – діаметр пальця; 

𝑙в = 20 мм – довжина втулки муфти; 
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[р] = 2,5 МПа – допустимий тиск для резини. 

Звідси: 

р =
649

0,02 ∙ 0,02
= 1,62 МПа < 2,5 МПа 

 

Отже, умова міцності втулки муфти виконується. 

Умова міцності пальців на згин: 

 

𝜎 =
М

𝑊0
=

32𝐹п(0,5𝑙в + с)

𝜋𝑑п
3

≤ [𝜎], (3.11.3) 

 

де с – осьовий зазор між напівмуфтами; 

[𝜎] = 65 МПа – допустиме напруження згину пальців. 

𝜎 =
32 ∙ 649 ∙ (0,5 ∙ 0,02 + 0,005)

3,14 ∙ 0,023
= 12,5 МПа < 65 МПа 

 

Отже, умова виконується. Таким чином, муфта обрана правильно. 

 

3.12 Вибір підшипників та розрахунок на довговічність 

 

Розрахунки, представлені в даному пункті виконані за [29]. 

 

За розрахованим діаметром пd  вибирають тип та марку підшипників, їх 

динамічну C  (Н) та статичну 0C  (Н) вантажопідйомності. 

 

3.12.1 Вибір підшипника для лівої опори.  

 

Тип – шарикопідшипник радіально-упорний, однорядний легкої вузької 

серії. 

Позначення – 46215 , ГОСТ 831-75 
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С = 78,4 кН 

С0 = 53,8 кН 

 

Розрахунок проводиться для більш навантаженої опори . Перед 

розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи підшипника hL . 

Середній ресурс підшипника дорівнює 20000hL  годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою: 

 

Р = (X ∙ Fr ∙ V + Y ∙ Fa) ∙ Kδ ∙ KT;                             (3.12.1) 

 

де Fr = R, Fa = T – радіальне та осьове навантаження, Н; 

V = 1 - коефіцієнт обертання; 

Kδ = 1 – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 

KT– температурний коефіцієнт: KT = 1 при температурі підшипника 

Ct o100 , KT = 1,4 при Ct o250 ; 

X , Y – коефіцієнти радіального та осьового навантаження відповідно.  

 

Х = 0,41 

Y = 0,87 

 

Р = (0,41 ∙ 5940 + 0,87 ∙ 81) ∙ 1 ∙ 1 = 2506 Н 

 

Розрахунковий ресурс підшипника для кулькових підшипників, год: 

 

Lhp = (
C

P
)

3 106

60n
 ;                               (3.12.2)     

  

Звідки: 
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Lhp = (
78400

2506
)

3 106

60 ∙ 1500
= 340 222 год 

 

Умова довговічності підшипників: 

 

Lhp ≥ Lh ;                                                 (3.12.3) 

 

Lhp = 2470000 год > 20000 год; 

 

Таким чином умова розрахунку підшипників на довговічність 

виконується. Тобто, підшипник обраний вірно. 

 

3.12.2 Вибір підшипника для правої опори 

 

Тип – шарикопідшипник радіальний, однорядний легкої серії. 

Позначення –215 , ГОСТ 831-75 

 

С = 66,3 кН; 

С0 = 41 кН; 

 

Перед розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи 

підшипника hL . Середній ресурс підшипника дорівнює 20000hL  годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою: 

 

Р = (X ∙ Fr ∙ V + Y ∙ Fa) ∙ Kδ ∙ KT.  

 

де Fr = R, Fa = T – радіальне та осьове навантаження, Н; 

V = 1 - коефіцієнт обертання; 

Kδ = 1 – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 
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KT– температурний коефіцієнт: KT = 1 при температурі підшипника 

Ct o100 , KT = 1,4 при Ct o250 ; 

X , Y – коефіцієнти радіального та осьового навантаження відповідно. 

Вони вибираються залежно від співвідношення 
Fa

V∙Fr
. 

 

Х = 0,56 

Y = 2,3 

 

Р = (0,56 ∙ 2955 + 2,3 ∙ 81) ∙ 1 ∙ 1 = 1841 Н 

 

Розрахунковий ресурс підшипника для кулькових підшипників, год: 

 

Lhp = (
C

P
)

3 106

60n
  

 

Звідки: 

 

Lhp = (
66300

1841
)

3 106

60 ∙ 1500
= 518000 год 

 

Умова довговічності підшипників: 

 

Lhp ≥ Lh 

 
 

Lhp = 518000 год > 20000 год 

 

Таким чином умова розрахунку підшипників на довговічність 

виконується. Тобто, підшипник обраний вірно. 
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3.13 Висновки  

 

- Згідно завдання на задані параметри було спроєктовано проточну 

частину вільновихрового насоса. Її основні параметри наступні: діаметр 

робочого колеса – 411 мм; ширина лопаті – 62 мм; товщина лопаті – 8 мм; 

діаметр вільної камери – 451 мм; ширина вільної камери – 40 мм. 

- Було здійснено профілювання циліндричної лопатевої системи 

робочого колеса з вихідними параметрами: кут β1 = 30°, кут β2 = 45°. 

- Було визначено гідродинамічні сили, що діють на ротор: осьова сила, 

що дорівнює 19366 Н; радіальна сила, що дорівнює  2984 Н. 

- Було виконано розрахунки з урівноваження осьової сили за допомогою 

імпелерів на задній стороні диска робочого колеса. Розрахункова залишкова 

осьова сила дорвівнює 81 Н (практично повна компенсація). 

- Згідно розрахованої потужності було підібрано електродвигун - 

4А225М4: N=55 кВт, nсинх = 1500 об/хв, ηед = 92,5%. 

- Побудовано пускову моментну характеристику. 

- Було виконано попереднє конструювання валу із визначенням 

основних діаметрів. 

- Виконано розрахунки реакцій в опорах. Їх чисельні значення: для лівої 

опори – 5940 Н, для правої – 2955. 

- Проведено наближений та перевірочний розрахунок вала. 

- Підібрано шпонки для з’єднання валу із робочим колесом та валу із 

напівмуфтою та проведено розрахунки даних з’єднань на міцність. 

- Було обрано муфту крутного моменту: муфта пружня втулково-

пальцева. Її позначення 140-45-1 згідно ГОСТ 21423-93. Основні параметри 

муфти: D = 220 мм, d = 65 мм, L = 200 мм. 

- Було обрано підшипники та проведено їх розрахунки на довговічність. 

Для лівої опори: шарикопідшипник радіально-упорний, однорядний легкої 

вузької серії. Позначення – 46215 згідно ГОСТ 8328-75.  
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Для правої опори:  Тип – шарикопідшипник радіальний, однорядний легкої 

серії. Позначення –215 згідно ГОСТ 831-75. 
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4 Постановка задачі дослідження. Методи проведення дослідження 

4.1 Об’єкт, мета та задачі дослідження  

 

Використання робочих коліс із криволінійними лопатями на практиці 

збільшує ККД на 3-4 відсотки, що є економічно доцільним. 

Однак, вільновихрові насоси призначені для перекачування сточних 

рідин, і, як наслідок, перекачувана рідина містить волокнисті включення 

(наприклад, вологі серветки і т.п.). Можливе використання пропущених 

лопатей дозволяє створити пульсації тиску на виході з робочого колеса і, як 

наслідок, зменшити негативний вплив перекачуваних включень на  

проточну частину насоса. 

Метою роботи є встановлення характеристик насоса з нерівномірно 

розташованими лопатями, а також порівняння результатів із 

характеристиками подібного насоса зі звичайним (рівномірним) 

розташуванням лопатей. 

Предметом дослідження є вільновихровий насос, що має робоче колесо 

з нерівномірним розташуванням лопатей.  

Об’єкт – робочий процес вільновихрового насоса. Для дослідження 

заданої мети встановлено приведені задачі: 

- розробка конструкцій робочих колес з рівномірним та нерівномірним 

розтвшуванням лопатей (8 лопатей та 6 лопатей відповідно) 

- виконання твердотільних моделей робочого середовища статорної 

частини (вільна камера) та роторної частини (робоче колесо) 

- призначення вихідних умов для проведення чисельного дослідження у 

середовищі ANSYS CFX Pre 

- проведення чисельного дослідження у програмному пакеті Solver 

- аналіз визначених параметрів насоса для досліджуваного діапазона 

подач у CFX-Post 
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4.2 Методика проведення чисельного дослідження 

 

Чисельне дослідження виконується з використанням програмного 

продукту ANSYS CFX. Чисельний експеримент дозволяє дослідити 

картину течії у проточній частині насоса та розрахувати значення 

основних параметрів без прибігання до реального фізичного експерименту, 

що дозволяє вносити правки до конструкції проточної частини насоса без 

виготовлення моделей, тобто значно економити часові та матеріальні 

ресурси ще на етапі проектування. 

У роботі проведене чисельне дослідження картини течії у 

вільновихровому насосі СВН 125/50 зі звичайним колесом та колесом із 

двома пропущеними лопатями та порівняння отриманих результатів. 

 

4.2.1 Розробка проточної частини 

 

Згідно розрахованих геометричних параметрів було розроблено ескіз 

проточної частини насоса. 
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Рисунок 4.1 – Ескіз проточної частини насоса 

 

4.2.2 Створення геометричної моделі рідини у вільній камері 

 

Для проведення чисельного розрахунку необхідно створити тривимірну 

модель середовища, що заповнює проточну частину насоса. Для цього 

було використано програмний продукт Solidworks 2016.   

Для створення моделі тіла вільної камери використано команду 

«Витягнута бобишка» з витягуванням на відстань, що відповідає ширині 

вільної камери ескіза кола відповідного діаметра та подальшим 

зкругленням радіусом 20 мм (рис. 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Побудова моделі рідини у вільній камері 

 

Для створення у моделі рідини напірного патрубка, спочатку збудовано 

ескіз його осьової лінії, що плавно входить у вільну камеру (рис. 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Ескіз осьової лінії напірного патрубка 

 

Збудовано декілька площин, що відповідають перерізам напірного 

патрубка зі змінними діаметрами у них (починаючи від діаметра вільної 

камери та закінчуючи діаметром напірного патрубка) (рис. 4.4). На кожній 

з площин побудовано круговий ескіз відповідного діаметру. 
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Рисунок 4.4 – Перерізи напірного патрубка 

 

Використовуючи команду «Бобишка за перерізами» було створено 

напірний патрубок (рис. 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Напірний патрубок насоса 

 

Після цього, повторно використовуючи команду «Витянута бобишка», 

створено вхідний патрубок необхідого діаметра та довжини. Також додано 

ливарні зкруглення. 
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Для забезпечення коректних розрахунків при проведені чисельного 

експерименту, ділянки на вході в камеру та на виході з неї (вхідний та 

напірний патрубки) подовжуються (рис. 4.6). 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Модель рідини у вільній камері насоса 

 

Враховуючи, що для чисельного експерименту у середовищі ANSYS 

необхідне суміщення інтерфейсів робочого колеса та вільної камери, у 

моделі створено повернутий виріз під інтерфейс робочого колеса 

наступної конфігурації (рис. 4.7): 
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Рисунок 4.7 – Виріз для суміщення з інтерфейсом робочого колеса 

 

Циліндричний виріз починається від середини вільної камери, має 

діаметр робочого колеса та невелику конусність у вільній камері (кут 2°), 

що зумовлений технічними особливостями суміщення інтерфейсів у 

середовищі ANSYS. У моделі рідини робочого колеса, відповідно, буде 

створено аналогічну цилиндричну бобишку для повної відповідності 

інтерфейсів. 

 

4.2.3 Створення геометричної моделі рідини у робочому колесі 

 

Для полегшення візуалізації геометрії робочого колеса, модель рідини 

в ньому була створена шляхом попереднього створення тривимірної 

моделі колеса та подальшого «вирізання» з майбутнього тіла рідини 

геометрії робочого колеса за використанням відповідних команд у 
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середовищі Solidworks. У роботі розглянуто побудування моделі рідини 

для робочого колеса с пропущеними лопатями, для колеса з усіма 

лопатями процес побудування аналогічний. 

Використовуючи команду «Витянута бобишка» створено диск колеса з 

відповідними діаметром та товщиною (рис. 4.8). 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Диск робочого колеса 

 

Згідно теоретичного креслення на дискові побудована циліндрична 

лопать відповідної ширини (рис. 4.9). 
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Рисунок 4.9 – Лопать робочого колеса 

 

Використовуючи команду «Коловий масив» створюємо шість лопатей 

колеса з двома пропущеними (рис. 4.10). 

 

 

 

Рисунок 4.10  - Коловий масив лопатей 
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Згідно робочого креслення завершується створення диска робочого 

колеса, використовуючи команду «Повернена бобишка» для відповідного 

ескізу (рис. 4.11). 

Згідно теоретичного та робочого креслень виконується підрізання 

лопатей на вході під кутом 45° та на виході під зовнішній діаметр робочого 

колеса (рис. 4.12). 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Підрізання лопатей колеса 

 

Згідно креслень, за допомогою використання команди «Нахил» 

виконано нахил тильної сторони лопаті у 15° (рис. 4.13). 
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Рисунок 4.13 – Нахил лопаток 

 

Для побудови моделі рідини в чисельному експерименті також 

необхідно врахувати наявність гайки обтікача на торці на вході в робоче 

колесо (згідно креслення ротора). Гайка виконується за допомогою 

команди «Обернена бобишка» з відповідним ескізом (рис. 4.14). 

 

 

 

Рисунок 4.14 – Гайка-обтікач 
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Виконуються зкруглення відповідно кресленням колеса.  

 

Отже, для створення моделі рідини, за допомогою команди «Обернена 

бобишка» виконується побудова майбутньої моделі з вирізом для 

суміщення інтерфейсів, що повністю відповідний описаному у п. 4.1     

(рис. 4.15). 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Створення моделі рідини робочого колеса 

 

Після цього, за допомогою команди вирізу тілом, з виществоренної моделі 

вирізаються поверхні робочого колеса, залишаючи готову модель рідини в 

робочому колесі (рис. 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Модель рідини робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 

 

Для роботи у препроцесорі ICEM CFD усі створені моделі зберігаються 

в форматі «.x_b». 

 

4.2.4 Побудова розрахункової сітки для вільної камери 

 

Побудування сіток виконувалося в середовищі ANSYS з 

використанням пакету ICEM CFD. Було створено неструктуровану 

розрахункову сітку. 

В програму було імпортовано геометрію вільної камери насоса, раніше 

створену в середовищі Solidworks. Поверхні моделі розбито на різні 

частини для можливості задання різних розмірів комірок для кожної з 

частин (рис. 4.17). 
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Рисунок 4.17 – Розбиття поверхонь моделі вільної камери на частини 

 

Після цього було розпочато створення неструктурованої сітки. 

Максимальним розміром елемента було обрано довжину сторони комірки 

в 14 мм (рис. 4.18). 

 

. 

 

Рисунок 4.18 – Максимальний розмір комірки 
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Біля твердих стінок було створено призматичні шари, що дозволяють 

враховувати картину течії в цих областях. Задано наступні параметри для 

призматичних шарів (рис. 4.19): 

- експоненційний закон зростання розміру наступної комірки; 

- показник ступеню нарощування – 1,4 рази; 

- розмір початкової комірки – 0,05 мм; 

- 7 шарів комірок. 

 

 

 

Рисунок 4.19 – Задання параметрів призматичних шарів 

 

Окрім максимального розміру комірки за замовчуванням, максимальні 

розміри комірки було зменшено окремо для деяких поверхонь відповідно 

до виділених значень на рисунку 4.20. 
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Рисунок 4.20 – Максимальні розміри комірок для різних поверхонь 

 

Після цього було проведено побудову тетраедрних комірок згідно 

стандартного методу. 

Перевірка якості комірок, що є важливим фактором для сходження 

майбутнього розрахунку та отримання коректних результатів 

продемонструвала, що мінімальне значення якості – 0,36. Задовільним 

результатом для неструктурованої сітки вважається значення більше за 0,3, 

тобто якість отриманої сітки є задовільною. Після зглажування якість сітки 

змінилася незначно (рис. 4.21). 

 

 

 

Рисунок 4.21 – Якість сітки 
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Наступним етапом було виконано побудову призматичного шару 

комірок (рис. 4.22).  

 

 

 

Рисунок 4.22 – Призматичні шари 

 

На наближеному вигляді призматичних шарів спостерігається досить 

плавний перехід до комірок звичайної конфігурації, що демонструє 

задовільну якість побудови вищезгаданих шарів. 

На рисунку 4.23 наведено загальний вигляд створеної неструктурованої 

сітки для вільної камери. Сітка містить 550 тис. комірок. Після закінчення 

побудови сітку було збережено для подальшого використання у 

середовищі ANSYS CFX із масштабуванням в 0,001 разів для переведення 

одиниць вимірювання з міліметрів у метри. 



   107 

 

 

 

Рисунок 4.23 – Неструктурована сітка для вільної камери 

 

4.2.5 Побудова розрахункової сітки для робочого колеса 

 

Побудування сіток виконувалося в середовищі ANSYS з 

використанням пакету ICEM CFD. Було створено неструктуровані 

розрахункові сітки для колеса з вісьмома та шістьма лопатями. Буде 

описано створення сітки для колеса з двома пропущеними лопатями, для 

звичайного колеса методика побудови повністю аналогічна. 

В програму було імпортовано геометрію робочого колеса, раніше 

створену в середовищі Solidworks. Поверхні моделі розбито на різні 

частини для можливості задання різних розмірів комірок для кожної з 

частин (рис. 4.24). 
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Рисунок 4.24 – Розбиття поверхонь моделі робочого колеса на частини 

 

Після цього було розпочато створення неструктурованої сітки. 

Максимальним розміром елемента було обрано довжину сторони комірки 

в 15 мм (рис. 4.25). 

 

 

 

Рисунок 4.25 - Максимальний розмір комірки 
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Біля твердих стінок було створено призматичні шари, що дозволяють 

враховувати картину течії в цих областях. Задано наступні параметри для 

призматичних шарів (рис. 4.26): 

- експоненційний закон зростання розміру наступної комірки; 

- показник ступеню нарощування – 1,5 рази; 

- розмір початкової комірки – 0,05 мм; 

- 7 шарів комірок. 

 

 

 

Рисунок 4.26 – Задання параметрів призматичних шарів 

 

Окрім максимального розміру комірки за замовчуванням, максимальні 

розміри комірки було зменшено окремо для деяких поверхонь відповідно 

до виділених значень на рисунку 4.27. 
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Рисунок 4.27 – Максимальні розміри комірок для різних поверхонь 

 

Після цього було проведено побудову тетраедрних комірок згідно 

стандартного методу. 

Перевірка якості комірок, що є важливим фактором для сходження 

майбутнього розрахунку та отримання коректних результатів 

продемонструвала, що мінімальне значення якості – 0,36. Задовільним 

результатом для неструктурованої сітки вважається значення більше за 0,3, 

тобто якість отриманої сітки є задовільною. Після зглажування якість сітки 

змінилася незначно (рис. 4.28). 

 

 

 

Рисунок 4.28 – Якість сітки 
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Наступним етапом було виконано побудову призматичного шару 

комірок (рис. 4.29).  

 

 

 

Рисунок 4.29 – Призматичні шари 

 

На наближеному вигляді призматичних шарів спостерігається досить 

плавний перехід до комірок звичайної конфігурації, що демонструє 

задовільну якість побудови вищезгаданих шарів. 

На рисунку 4.30 наведено загальний вигляд створеної неструктурованої 

сітки для робочого колеса. Сітка містить 990 тис. комірок. Після 

закінчення побудови сітку було збережено для подальшого використання у 

середовищі ANSYS CFX із масштабуванням в 0,001 разів для переведення 

одиниць вимірювання з міліметрів у метри. 
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Рисунок 4.30 – Неструктурована сітка для робочого колеса 

 

4.2.6 Створення розрахункової моделі та задання граничних умов 

 

Створення розрахункової моделі було проведене в середовищі          

CFX-Pre.  

В якості робочого середовища обрано воду при температурі 25 °С. 

Розрахунки проводилися на стаціонарному режимі. Було використано 

стандартну k- ε модель турбулентності. 

Для робочого колеса було обрано опцію «обертання» зі значенням у 

1500 об/хв (рис.4.31). 
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Рисунок 4.31 - Задання опцій для розрахункової області робочого 

колеса 

 

В якості граничної умови на вході в розрахункову область було задано 

тиск у 1 атм. 

В якості граничної умови на виході з розрахункової області було задано 

масову подачу (34,618 кг/с для робочої точки). Варіювання режимів подач 

для побудов характеристик здійснювалося саме за цією граничною 

умовою. 

Було створено граничну умову інтерфейс, що включала в себе 

інтерфейси двох раніше розроблених розрахункових сіток та дозволяла їх 

суміщення. 

Для інших поверхонь було обрано граничну умову стінок з шорсткістю 

в 100 мікрон (ливарна). 
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Рисунок 4.32 – Розрахункова модель у CFX-Pre 

 

Критерієм збіжності було обрано 10
-5

, що є достатнім для інженерних 

розрахунків. 

Було задано критерії збіжності (монітори) для напору, гідравлічної 

потужності, потужності та ККД (рис. 4.33). 
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Рисунок 4.33 – Задання критеріїв збіжності 

 

4.3 Висновки 

 

- У ході роботи була поставлена задача. Визначені об’єкт, мета та 

предмет дослідження. 

- Згідно поставленої задачі було виконано проектування проточної 

частини насоса на задані параметри (подача у 125 м
3
/год, напір у 50 м). 

Ескіз проточної частини представлений вище (рис. 4.1). Основні 

геометричні розміри наступні: діаметр робочого колеса – 411 мм, ширина 

вільної камери насоса – 40 мм, діаметр вхідного патрубка – 100 мм, 

діаметр напірного патрубка – 50 мм. 

- У середовищі Solidworks було виконано твердотільні моделі рідин для 

вільної камери насоса, робочого колеса звичайної конструкции та робочого 

колеса з двома пропущеними лопатями. 

- У середовищі ANSYS було створено неструктуровані розрахункові 

сітки для трьох вищеописаних моделей рідин. Характерні параметри 

виконаних сіток: 

- вільної камери: 550 тис. комірок, якість вища за 0,36; 
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- робочого колеса звичайної конструкції: 1 млн. комірок, якість вища за 

0,36; 

- робочого колеса з пропущеними лопатями: 990 тис. комірок, якість 

вища за 0,36. 

- У препроцесорі (середовище CFX-Pre) задано умови розрахунку та 

поставлені задачі. Було суміщено інтерфейси робочого колеса та вільної 

камери: задане середовище – вода при 25 °С; задана опція обертання для 

робочого колеса; призначена шорсткість стінок; для робочого колеса 

обрана опція обертання; призначена стандартна k-ε модель турбулентності; 

критерій сходження обрано як 10
-5

; створено окремо монітори напору та 

потужності. Вищезазначене було виконано для обох варіантів розрахунків 

(для звичайного колеса та колеса з пропущеними лопатями). 

Розрахунок виконувався у середовищі CFX-Solver. Для отримання 

початкових наближень спочатку було виконано  розрахунок з умовою 

«frozen rotor», після чого було виконано розрахунок з умовою «stage» із 

використанням вищевказаних початкових наближень. 
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5 Результати дослідження 

5.1 Визначення параметрів насоса 

 

В результаті проведеного чисельного дослідження отримано дані для 

діапазону подач від 6,25 м
3
/год до 150 м

3
/год (0,05Qопт – 1,2Qопт) для робочого 

колеса звичайної конструкції та колеса з двома пропущеними лопатями. 

Результати зведено до таблиць 5.1-5.2. За результатами побудовано 

характеристику (рис. 5.1). 

Згідно стандартів визначаються наступні допустимі діапазони режимів 

подач: для короткочасної роботи – від 70 до 120% від оптимальної подачі, 

для довготривалої – від 90 до 110% від оптимальної подачі. 

 

Таблиця 5.1 – Результати чисельного дослідження для робочого колеса з 

пропущеними лопатями 

 

 



   118 

 

Таблиця 5.2 - Результати чисельного дослідження для робочого колеса 

звичайної конструкції 
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Отримана характеристика має наступний вигляд: 

 

Рисунок 5.1 – Характеристики для насосів із робочим колесом звичайної 

конструкції та колесом із пропущеними лопатями 

 

Для розрахункового режиму за результатами дослідження виявлено, 

що: 

- робоче колесо із пропущеними лопатями має дещо нижчий напір, ніж 

колесо звичайної конструкції  (59,44 м та 60,83 м відповідно); 

- робоче колесо із пропущеними лопатями має дещо нижчий ККД, ніж 

колесо звичайної конструкції (39,8% та 40,5% відповідно); 

- для робочої зони діапазону подач спостерігається приблизно 

аналогічна картина співвідношення напорів та ККД. 
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5.2 Картина течії в проточній частині насоса  

 

У подальшому  дослідженні приведено порівняльні картини течії в 

спроектованому насосі із робочим колесом звичайної конструкції та робочим 

колесом із двома пропущеними лопатями для діапазону подач від 6,25 м
3
/год 

до 150 м
3
/год (0,05Qопт - 1,2Qопт). 

 

5.2.1 Розподіл швидкостей та тисків на оптимальному режимі (Q = 

Qопт) 

 

Розподіл повного тиску у міжлопатевих каналах робочого колеса 

поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на рисунках 

5.2 – 5.4. 

 

                                      а                                                          б 

Рисунок 5.2 – Розподіл повного тиску поблизу кромки для: а - звичайного 

робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними лопатями 

 

Спостерігається наступна картина: на звичайному робочому колесі 

спостерігається однакова картина розподілу тиску у міжлопатевих каналах, в 

той час як на колесі з пропущеними лопатями видно зниження тиску у 
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розширених каналах водночас із підвищенням тиску поблизу робочої 

сторони лопаті, що демонструє явище пульсації тиску та напору в такій 

конструкції робочого колеса.  

 

 

                                      а                                                            б 

Рисунок 5.3 – Розподіл повного тиску в центрі міжлопатевих каналів для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 

 

Картина розподілу тиску в центрі міжлопатевих каналів аналогічна 

картині розподілу тиску поблизу кромок.  
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                                       а                                                            б 

Рисунок 5.4 – Розподіл повного тиску поблизу диска для: а - звичайного 

робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними лопатями 

 

Картина розподілу тиску в перерізі поблизу диска аналогічна картинам 

у попередніх перерізах. 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.5 – 5.7. 
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                                         а                                                          б 

Рисунок 5.5 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 

 

 

                                       а                                                            б 

Рисунок 5.6 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 
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                                       а                                                          б 

Рисунок 5.7 – Розподіл відносної швидкості поблизу диска для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 

 

При розгляданні картин розподілу відносної швидкості можно 

зазначити наступне: на звичайному робочому колесі спостерігається 

однакова картина розподілу відносної швидкості у кожному з міжлопатевих 

каналів, в той час як у робочому колесі з пропущеними лопатями 

спостерігається збільшення швидкості поблизу робочої сторони лопаті в 

розширеному каналі, нерівномірний розподіл швидкості на вході в колесо 

водночас з появою зони відриву потоку в міжлопатевих каналах. Це 

призводить до збільшення втрат, зменшення напору та відповідно й ККД. 

Спостерігається загальне зменшення швидкості від кромок до диску. 
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5.2.2 Розподіл швидкостей на режимі в 80% від оптимальної подачі       

(Q = 0,8 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.8 – 5.10. 

 

                                        а                                                           б 

Рисунок 5.8 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                         б 

Рисунок 5.9 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.10 – Розподіл відносної швидкості поблизу диску для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості аналогічні попередньому  

розглянутому режиму, спостерігається загальне зменшення величини 

швидкості. 

 

5.2.3 Розподіл швидкостей на режимі в 60% від оптимальної подачі       

(Q = 0,6 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.11 – 5.13. 

 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.11 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                           б 

Рисунок 5.12 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                      а                                                           б 

Рисунок 5.13 – Розподіл відносної швидкості поблизу диску для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості аналогічні попередньому  

розглянутому режиму, спостерігається загальне зменшення величини 

швидкості. 

 

5.2.4 Розподіл швидкостей на режимі в 40% від оптимальної подачі       

(Q = 0,4 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.14 – 5.16. 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.14 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                           б 

Рисунок 5.15 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.16 – Розподіл відносної швидкості поблизу диску для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості аналогічні попередньому  

розглянутому режиму, спостерігається подальше загальне зменшення 

величини швидкості разом зі збільшенням зон відриву потоку у розширених 

міжлопатевих каналах колеса із пропущеними лопатями. 

 

5.2.5 Розподіл швидкостей на режимі в 20% від оптимальної подачі         

(Q = 0,2 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.17 – 5.19. 

 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.17 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                           б 

Рисунок 5.18 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.19 – Розподіл відносної швидкості поблизу диска для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості аналогічні попередньому  

розглянутому режиму, спостерігається подальше загальне зменшення 

величини швидкості разом зі збільшенням зон відриву потоку у розширених 

міжлопатевих каналах колеса із пропущеними лопатями. 

 

5.2.6 Розподіл швидкостей на режимі в 5% від оптимальної подачі         

(Q = 0,05 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.20 – 5.22. 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.20 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                           б 

Рисунок 5.21 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                       а                                                           б 

Рисунок 5.22 – Розподіл відносної швидкості поблизу диска для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості аналогічні попередньому  

розглянутому режиму, спостерігається подальше загальне зменшення 

величини швидкості разом зі значним збільшенням зон відриву потоку у 

розширених міжлопатевих каналах колеса із пропущеними лопатями. 

 

5.2.7 Розподіл швидкостей на режимі в 120% від оптимальної 

подачі (Q = 1,2 Qопт) 

 

Розподіл відносних швидкостей у міжлопатевих каналах робочого 

колеса поблизу кромки, в центрі каналів та поблизу диску приведено на 

рисунках 5.23 – 5.25. 

 

 

 

                                      а                                                                б 

Рисунок 5.23 – Розподіл відносної швидкості поблизу кромки для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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                                       а                                                        б 

Рисунок 5.24 – Розподіл відносної швидкості в центрі міжлопатевих каналів 

для: а - звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома 

пропущеними лопатями 

 

 

                                       а                                                        б 

Рисунок 5.25 – Розподіл відносної швидкості поблизу диска для: а - 

звичайного робочого колеса; б – робочого колеса з двома пропущеними 

лопатями 
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Картини розподілу відносної швидкості в цілому аналогічні картинам 

на оптимальному режимі, спостерігається загальне збільшення величини 

швидкості. 

 

5.3 Епюри тиску 

 

Для розрахункового режиму для обох робочих коліс було виконано 

епюри розподілу тиску поблизу кромки, в центрі міжлопатевих каналів, 

поблизу диску та їх порівняння.  

 

Результати представлені на рисунках 5.26 – 5.31. 
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Рисунок 5.26 – Епюри розподілу тиску поблизу кромки для: а – колеса з 

двома пропущеними лопатями; б – звичайного колеса 
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Рисунок 5.27 – Розгортка епюр розподілу тиску поблизу кромки для: а – 

колеса з двома пропущеними лопатями; б – звичайного колеса 

 

Як видно з рис. 5.26 – 5.27 на усіх міжлопатевих каналах колеса 

звичайної коснтрукції спостерігається аналогічна картина розподілу тиску. В 

той же час на колесі з пропущеними лопатями у розширенних міжлопатевих 

каналах у порівнянні зі звичайними тиск дещо менший (інтервали між 

точками 19…1 та 7…13), а тиск біля робочої сторони лопаті для розширеного 

каналу (точки 1 та 13) більший, що пояснюється наявністю розщиреного 

канала і, як наслідок, більшою кількістю рідини, що взаємодіє із робочою 

стороною лопаті.  

Вищеописана картина демонструє наявність певних пульсацій тиску у 

робочому колесі із пропущеними лопатями, завдяки яким вдасться майже 

повністю позбавитися від налипання перекачуваного в’язкого продукту на 

лопаті робочого колеса. 
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Рисунок 5.28 – Епюри розподілу тиску у центрі міжлопатевих каналів для: а – 

колеса з двома пропущеними лопатями; б – звичайного колеса 
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Рисунок 5.29 – Розгортка епюр розподілу тиску у центрі міжлопатевих 

каналів для: а – колеса з двома пропущеними лопатями; б – звичайного 

колеса 

 

Як видно з рисунків 5.28 - 5.29 картина розподілу тиску у центрі 

міжлопатевих каналів в цілому аналогічна картині розподілу тиску поблизу 

кромки. Однак, слід зазначити, що в даному перерізі спостерігаються більш 

високі максимальні тиски для робочого колеса із пропущеними лопатями 

(точки 1 та 13) у порівнянні з робочим колесом звичайної конструкції, що 

підтверджує припущення про значні пульсації тиску та доцільне 

використання такого колеса при перекачуванні рідин із волокнистими 

включеннями. 
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Рисунок 5.30 – Епюри розподілу тиску поблизу диску для: а – колеса з двома 

пропущеними лопатями; б – звичайного колеса 
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Рисунок 5.31 – Розгортка епюр розподілу тиску поблизу диску для: а – колеса 

з двома пропущеними лопатями; б – звичайного колеса 

 

Картина розподілу тиску поблизу диску в цілому аналогічна картині 

розподілу тиску у центрі міжлопатевих каналів. Різниця полягає в ще 

більших максимальних тисках на колесі з пропущениими лопатями, і як 

наслідок ще більших пульсаціях тиску. 
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5.4 Висновки 

- У роботі було проведено чисельне дослідження для режимів подач від 

0,05 до 120 відсотків від оптимальної. Для робочого колеса звичайної 

конструкції та колеса з пропущеними лопатями було знято наступні 

параметри: напір статичний, напір динамічний, повний напір, споживана 

потужність, гідравлічна потужність, гідравлічний ККД та повний ККД. 

Результати зведено до таблиць 5.1 та 5.2. Побудовано характеристику для двох 

насосів. Окремо виділені різниці в напорах та ККД для різних робочих коліс. 

- Для вищевказаних режимів подач для обох коліс в трьох перерізах 

було розглянуто картини течії, а саме разподіл відносних швидкостей та 

окремо розподіл тисків для оптимального режиму. Згідно результатів було 

зроблено висновки щодо наявності нерівномірного розподілу швидкостей та 

зон відриву потоку в робочому колесі з пропущеними лопатями. 

- Побудовано епюри розподілу тисків. Відповідно отриманих 

результатів зроблено висновки щодо наявності значних пульсацій тиску у 

робочому колесі з пропущеними лопатями і, як наслідок, доцільності його 

використання для перекачування рідин, що містять тверді волокнисті 

включення. 
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6 Охорона праці 

6.1 Аналіз небезпечних та шкідливих факторів під час експлуатації 

насосного обладнання 

 

При експлуатації насосів виникають такі шкідливі виробничі фактори, 

як:  

1. Підвищений рівень шуму 

2. Підвищена вібрація 

Джерелами зазначених шкідливих виробничих факторів є обертові і 

рухомі частини механізмів насоса (електродвигун, лопатеве колесо, 

підшипники). Шум і вібрація класифікуються за [30] як активні, тобто вони 

можуть вплинути на людину за допомогою укладених в них енергетичних 

ресурсів.  

 

6.1.1 Загальні характеристики та засоби зниження шуму насоса 

Шум – це хаотичне сполучення звуків різної частоти та інтенсивності, 

які перебувають у межах чутливості органів слуху людини щодо частотного 

діапазону. 
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Таблиця 6.1 - Нормовані рівні звукового тиску (дБ) та рівні звуку (дБА) 

на робочих місцях відповідно до ДСН 3.3.6.037−99 

Вид трудової 

діяльності, 

робоче місце 

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах 

 з середньогеометричними частотами, Гц 

Рівні шуму 

та 

еквівалентні 

рівні шуму, 

дБА, дБАекв. 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Виконання 

всіх видів 

робіт на 

постійних 

робочих 

місцях у 

виробничих 

приміщеннях 

на  

території 

підприємств 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Шум від працюючого насоса умовно можна розділити на базові шуми, 

що визначаються конструктивними особливостями і додаткові шуми, що 

з'являються в процесі експлуатації. 

Базові джерела шуму в насосі: 

 підшипники кочення 

 повітряне охолодження електродвигуна 

Обидва базових джерела шуму в насосі пов'язані з частотою обертання і 

потужністю електродвигуна. Європейська норма ISO 3743 [31] лімітує шум, 

що видає насос під час роботи в залежності від потужності і частоти обертання 

електродвигуна. 
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Шум, що видає насос нерозривно пов'язаний з частотою обертання 

робочого колеса, тому вплинути на нього можна лише знижуючи частоту 

обертання. Але зі зниженням частоти обертання знижується і продуктивність  

насоса, тому установка регулятора частоти може дати суттєвий ефект в тому 

випадку якщо насос підібраний з великим запасом, а також в системах з 

піковим підвищенням водоспоживання. 

Додаткові шуми насоса: 

 пошкоджено підшипник; 

 незакріплені корпус насоса; 

 кавітація, супроводжується різким шумом і вібрацією; 

 вібрація передається до огороджувальних конструкцій і 

трубопроводів; 

Заходи щодо зниження шуму від насосів: 

− Встановити регулятор частоти обертання електродвигуна. Цей 

захід буде мати суттєвий ефект в тому випадку якщо насос підібраний з 

запасом потужності або робота на максимальній потужності необхідна лише в 

пікові години (наприклад в системах водопостачання). 

− Виконати звукоізоляцію приміщення в якому встановлений насос. 

− Якщо насос встановлений на фундаменті, - фундамент слід 

віброізолювати. 

− На підвідних і відвідних трубопроводах до насоса встановити 

антивібраційні вставки. 

− Виконати віброізоляцію опор трубопроводів закріплених до 

огороджувальних конструкцій будівель. Підвісні опори рекомендується 

виконати шарнірними, а під трубопровід підкласти прокладки з щільної гуми. 

 

6.1.2 Загальні характеристики та засоби зниження вібрації насоса 

Вібрацією називають будь-які механічні коливання пружних тіл або  
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коливальні рухи механічних систем, які проявляються у їх переміщенні в  

просторі або в змінні їх форми.  

Основні причини появи вiбpaцiї – це неврівноважені сили та ударні 

процеси в діючих механізмах. Створення високопродуктивних потужних 

машин i швидкісних транспортних засобів за одночасного зниження їх 

матеріаломісткості неминуче призводить до збільшення інтенсивності та 

розширення спектра вібраційних і віброакустичних полів. 

Причини вібрації в насосі можуть бути наступні: 

 порушення правил експлуатація насоса; 

 неправильне центрування з привідним механізмом (насосом); 

 незадовільний стан (або неякісне виготовлення) сполучної муфти, 

знос пальців, несоосность отворів під пальці або несоосность полумуфт; 

 дисбаланси робочого колеса насоса, особливо часто зустрічається 

у насосів з високою частотою обертання або насосів з динамічно 

неотбалансованим робочим колесом; 

 дисбаланс ротора електричного двигуна; 

 дефект підшипників насоса або електродвигуна; 

 дефекти фундаменту і фундаментної рами агрегату; 

 вигин валу; 

 слабке кріплення окремих деталей насоса і електродвигуна 

(підшипників, торцевих кришок); 
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Таблиця 6.2 - Межі зон вібраційного стану для середньоквадратичного 

значення швидкості вібрації на частинах насосів, що не обертаються, 

потужністю понад 1 кВт з числом лопатей більше двох 

Зона Характеристика зони 

Середньоквадратичне значення швидкості, 

 мм / с 

Категорія I Категорія II 

Не більше 

 200 кВт 

Більше 

 200 кВт 

Не більше  

200 кВт 

Більше 

 200 кВт 

А 

Вібрація нових насосів в 

кращому робочому 

діапазоні 

≤ 2,5 ≤ 3,5 ≤ 3,2 ≤ 4,2 

B 

Вібрація в допустимому 

робочому діапазоні, що 

допускає необмежене 

застосування насоса 

≤ 4,0 ≤ 5,0 ≤ 5,1 ≤ 6,1 

C 

Вібрація, яка припускає 

застосування обмежений 

час 

≤ 6,6 ≤ 7,6 ≤ 8,5 ≤ 9,5 

D 

Вібрація, пов'язана з 

високим ризиком 

ушкоджень 

> 6,6 > 7,6 > 8,5 > 9,5 

 

Заходи щодо зниження вібрації насосів: 

− зменшення параметрів 𝛽1л, 𝐷1, 𝑛; 

− збільшення кількості лопатей робочого колеса z. 

− використання робочих коліс з двухстороннім входом. 

− вібродемпфування – збільшення механічних втрат за коливаннь 

поблизу режимів резонансу, наприклад, за рахунок використання у 

конструкціях матеріалів з великим внутрішнім тертям - пластмас, сплавів 
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марганцю та міді, нанесення на вібрувальні поверхні шару пружнов’язких 

матеріалів;  

− динамічне гасіння – введення в коливальну систему додаткових 

мас та зміна її жорсткості, що дає змогу кріплення на вібруючому об’єкті, 

додаткової коливальної системи, яка рухається в „протифазі” з коливаннями 

самого об’єкту. 

 

6.2 Дії населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій 

 

При першій можливості покиньте разом із сім’єю небезпечну зону. У 

разі неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку 

до родичів, знайомих. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і 

цінні папери. 

 

Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації 

доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати «екстрену валізку» з 

речами, які можуть знадобитись при знаходженні у зоні надзвичайної ситуації 

або при евакуації у безпечні райони. 

 

6.2.1 Оповіщення 

 

З метою привернення уваги населення до початку передачі термінової 

інформації територіальними органами цивільного захисту включаються 

сирени, наявні на відповідній території, а також у запису мережею 

телебачення і радіомовлення, що означає подачу попереджувального сигналу 

оповіщення «УВАГА ВСІМ!». Почувши такий сигнал, негайно увімкніть 
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радіоприймач або телевізор і слухайте повідомлення управління з питань 

надзвичайних ситуацій. 

На кожний вид надзвичайної ситуації підготовлені варіанти текстових 

повідомлень. Після подачі звукового сигналу сирени передається мовна 

інформація про надзвичайну ситуацію. 

Вислухавши повідомлення, кожен громадянин повинен діяти без паніки 

відповідно до отриманих вказівок. 

У повідомленні міститься інформація про надзвичайну ситуацію, місце і 

час її виникнення; територію (район, масиви, вулиці, будинки тощо), яка 

потрапляє в осередки (зони) ураження; порядок дій при надзвичайних 

ситуаціях та іншу інформацію. 

Кожний громадянин, який перебуває на роботі, повинен виконувати всі 

розпорядження керівника суб'єкта господарювання і діяти відповідно до 

вказівок органів управління цивільного захисту. 

Якщо ви перебуваєте вдома, при виникненні надзвичайної ситуації слід: 

1) тримати постійно включеними радіоприймачі, телевізори, щоб 

слухати 

2) розпорядження і вказівки органів виконавчої влади, управління з 

питань надзвичайних ситуацій; 

3) повідомити сусідів про отриману інформацію; 

4) привести у готовність засоби індивідуального захисту органів 

дихання і шкіри, при їхній відсутності приготувати найпростіші засоби 

(повсякденний одяг, взуття, марлеві пов'язки, плівку тощо); 

5) постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту, 

підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особистої гігієни, 

запас їжі, питної води і т.д.; 

6) провести в квартирі (будинку) протипожежні заходи (вимкнути 

газ, електропостачання тощо), закрити вікна, кватирки, ущільнити їх; 
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7) уточнити місце найближчого укриття (підвального приміщення), 

де можна сховатися. 

Якщо сигнал оповіщення застав вас у транспорті, громадському місці 

(магазині, театрі, на ринку тощо) необхідно уважно і спокійно вислухати 

повідомлення, визначитися, де поблизу є сховище, укриття і як можна швидше 

до нього дістатися. Якщо дозволяє час, можна добратися до свого помешкання 

і діяти відповідно до отриманих вказівок. 

 

6.2.2 Правила поведінки населення при пожежах 

 

Якщо пожежа застала вас у приміщенні: 

 ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму – не сідайте у 

ліжку, а скотіться з нього та повзіть під хмарою диму до дверей, але не 

відчиняйте їх одразу; 

 обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо 

двері не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо гарячі – 

ні в якому разі не відчиняйте їх; 

 щільно закрийте двері, а всі щілини та отвори позатикайте 

тканиною, по можливості мокрою, щоб уникнути подальшого проникнення 

диму, та повертайтесь повзком углиб приміщення, приймайте заходи для 

порятунку; 

 присядьте, глибоко вдихніть, розчиніть вікно, висуньтеся та 

кричіть: «Допоможіть, пожежа!», а якщо ви не в силі відчинити вікно – 

розбийте 

  

скло твердим предметом та приверніть до себе увагу людей, які можуть 

викликати пожежно-рятувальну службу; 
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 якщо ви вибрались через двері – зачиніть їх і повзком 

пересувайтесь до виходу з приміщення (обов’язково зачиніть за собою всі 

двері); 

 якщо ви знаходитесь у висотному будинку – не біжіть донизу крізь 

полум’я, а скористайтеся можливістю вибратися на дах будівлі. 

Користуватися ліфтом під час пожежі заборонено! У всіх випадках 

намагайтеся викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101. 

 

6.2.3 Правила поведінки населення при загрозі бойових дій 

 

Підготовка оселі: 

− нанести захисні смуги зі скотчу (паперу, тканини) на віконне скло 

для підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості 

уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження; 

− по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його 

мішками з піском, передбачте наявність аварійного виходу; 

− при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій 

відстані від будинку, яка більше його висоти; 

− зробити вдома запаси питної та технічної води; 

− зробити запас продуктів тривалого зберігання; 

− додатково укомплектувати домашню аптечку засобами надання 

першої медичної допомоги; 

− підготувати (закупити) засоби первинного пожежогасіння; 

− підготувати ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення), 

гасові лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання; 

− підготувати (закупити) прилади (примус) для приготування їжі у 

разі відсутності газу і електропостачання; 



   154 

 

− підготувати необхідні речі та документи на випадок термінової 

евакуації або переходу до захисних споруд цивільного захисту; 

 

− особистий транспорт завжди мати у справному стані і запасом 

палива для виїзду у безпечний район; 

− при наближенні зимового періоду необхідно продумати питання 

щодо обігріву оселі у випадку відключення централізованого опалення 

 

6.2.4 Правила поведінки населення при хімічній небезпеці 

 

Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах 

можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу 

територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, 

синильна кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну 

небезпеку для населення, заражене повітря уражає органи дихання, а також 

очі, шкіру та інші органи. 

Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки: 

− Уривчасте звучання електросирен а також у запису мережею 

радіомовлення - це сигнал «Увага всім!». Негайно ввімкніть приймач 

радіотрансляційної мережі, або телевізор. Уважно слухайте інформацію про 

надзвичайну ситуацію та порядок дій. 

− При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки. 

− Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям 

похилого віку. 

− Виконайте заходи щодо зменшення проникнення небезпечних 

хімічних речовин в квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, 

щілини заклейте. 
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− Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, 

підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для 

обробки рук). 

− Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців 

для евакуації та уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні 

пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої 

необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів 

на 2-3 доби. 

− Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і 

газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту. 

Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки: 

− Уникайте паніки. З отриманням повідомлення про викид (вилив) в 

атмосферу небезпечних хімічних речовин та про небезпеку хімічного 

забруднення, виконайте передбачені заходи. 

− Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та 

найпростіші засоби захисту шкіри. 

− По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення. 

− Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району 

аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно 

герметизуйте приміщення! Зменшить можливість проникнення небезпечних 

хімічних речовин (парів, аерозолів) у приміщення: щільно закрийте вікна та 

двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та дверей заклейте, 

вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у  печах. 

Чекайте повідомлень органів з питань надзвичайних ситуацій через засоби 

отримання інформації (радіомовлення, телебачення, тощо). 

− Знайте, що уражаюча дія конкретної небезпечної хімічної 

речовини на людину залежить від її концентрації у повітрі та тривалості дії, 

тому якщо немає можливості покинути небезпечну зону не панікуйте і 

продовжуйте вживати заходи безпеки. 
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− Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, 

запас питної води та інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся 

до евакуації. 

− Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу 

дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу 

чергу. 

− Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела 

електро-, водо- і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби 

захисту. 

− Виходьте із зони хімічного забруднення в бік, перпендикулярний 

напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока 

концентрація небезпечних хімічних речовин. 

− При підозрі на ураження небезпечною хімічною речовиною 

уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно пити велику кількість 

рідини ( чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного закладу. 

− Вийшовши із зони забруднення, зніміть верхній одяг, ретельно 

вимийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ. 

− З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих 

органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що 

відповідають за надання допомоги потерпілому населенню. 

 

6.3 Вогневі і газонебезпечні роботи.  Їх проведення в умовах 

насосної станції 

 

Відповідно до НПАОП 41.0-1.01-79 [32] ці роботи належать до робіт 

підвищеної небезпеки, на які потрібно оформлювати наряд-допуск на 

підвищену небезпеку.  



   157 

 

Водночас згідно з НПАОП 0.00-5.11-85 [33] зазначені роботи належать 

до газонебезпечних робіт, які вимагають оформлення наряду-допуску на 

проведення газонебезпечних робіт. 

Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих 

речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці 6.3. 

 

Таблиця 6.3 – Радіус очищеної від горючих речовин та матеріалів при 

проведенні вогневих робіт 

Висота точки зварювання над 

рівнем підлоги чи прилеглої 

території, м 

0 - 2 2 3 4 6 8 10 
Понад 

10 

Мінімальний радіус зони, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

 

Розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили 

підлог, оздоблення з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі 

частини обладнання та ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них 

іскор металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного 

матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою. 

З метою виключення потрапляння розпечених часток металу в суміжні 

приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування всі 

оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в 

перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі 

роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами. 

Приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих 

газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути провентильовані. 

Двері, що з'єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з 

суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені. 

Місце для проведення зварювальних та різальних робіт у приміщеннях, 

у конструкціях яких використані горючі матеріали, має бути обгороджене  
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суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. При цьому висота 

перегородки повинна бути не менше 1,8 м, а відстань між перегородкою та 

підлогою - не більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток 

цей зазор повинен бути обгороджений сіткою з негорючого матеріалу з 

розміром чарунок не більше 1,0 х 1,0 мм. 

Під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях 

має бути встановлений контроль за станом повітряного середовища шляхом  

проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів. 

Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна 

апаратура повинна відключатися від електромережі, шланги від'єднуватися і 

звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен 

бути повністю знижений. Після закінчення робіт уся апаратура й 

устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення 

(місця). 

Вогневі роботи дозволяється проводити на відстані не ближче 15 м від 

відчинених отворів фарбувальних та сушильних камер. Місце зварювання 

слід обгороджувати захисним екраном. 

Забороняється: 

− приступати до роботи при несправній апаратурі; 

− розміщувати постійні місця для проведення вогневих робіт у 

пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях; 

− допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не 

мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку 

навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки 

знань з одержанням спеціального посвідчення; 

− проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих 

конструкцій та виробів до повного висихання фарби; 

− виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями 

зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР; 



   159 

 

− зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі 

предмети і матеріали; 

− допускати стикання електричних проводів з балонами зі 

стисненими, зрідженими й розчиненими газами; 

− виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях,  

− заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, 

що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під 

електричною напругою; 

− проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із 

металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами. 

 

6.4 Висновки 

 

- Наведено аналіз небезпечних та шкідливих факторів під час 

експлуатації насосного обладнання; 

- Наведено інструкцію з дій населення в разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- Наведено правила щодо проведення вогневих та газонебезпечних робіт 

в умовах насосної станції. 
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7 Висновки 

- В роботі було здійснено огляд проблематики використання 

вільновихрових насосів у промисловості. Оглянуто стан справ у цукровій та 

целюлозно-паперовій промисловостях України. Висновками послугувала теза 

щодо достатньо високого потенціалу можливостей використання 

вільновихрових насосів в українській промисловості як у вигляді 

встановлення нових одиниць обладнання, так і у вигляді модернізації вже 

встановлених. Модернізація та оновлення обладнання на підприємствах 

цільових галузей може стати потужним поштовхом до розвитку, а для деяких 

з них чи не єдиним прийнятним варіантом для продовження існування в 

умовах високої конкуренції. 

- В роботі було проаналізовано теоретичні основи дослідження питання. 

А саме: робочий процес у вільновихровому насосі та аналіз наявних фізичних 

моделей потоку рідини в ньому, вплив статорних та роторних 

конструктивних елементів насоса на його параметри, особливості 

конструювання таких насосів в умовах мінімізації контакту роторних частин 

з перекачуваною рідиною, вартість життєвого циклу насосної установки, 

можливість і доцільність використання робочих коліс зі змінною шириною 

міжлопатевих каналів у таких насосах. Було виявлено великий потенціал для 

проведення досліджень і створення нових конструктивних рішень з метою 

покращення техніко-економічних показників та розширення області 

застосування цих насосів. 

- Було виконано розробку вільновихрового насоса на задані параметри 

(подача - 125 м
3
/год; напір – 50 м; синхронна частота обертання – 1500 об/хв; 

густина рідини – 1000 кг/м
3
), а саме: конструювання проточної частини; 

профілювання циліндричної лопатевої системи; розрахунок гідродинамічних 

сил, що діють на ротор (осьової – 19366 Н та радіальної – 2984 Н); 

розрахунки на кавітацію  (на розрахунковому режимі Δhдоп = 3,9 м); 

розрахунки з врівноваження осьової сили за допомогою імпелерів 
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(залишкова осьова сила – 81 Н); підібрано електродвигун - 4А225М4: N=55 

кВт, nсинх = 1500 об/хв, ηед = 92,5%; побудування пускової моментної 

характеристики; розрахунки реакцій в опорах (для лівої – 5940 Н, для правої 

– 2955 Н); наближений та перевірочний розрахунок вала; підбір шпонки для 

з’єднання валу із робочим колесом та валу із напівмуфтою та проведено 

розрахунки даних з’єднань на міцність; підбір муфти крутного моменту: 

муфта пружня втулково-пальцева. Її позначення 140-45-1 згідно ГОСТ 21423-

93. Основні параметри муфти: D = 220 мм, d = 65 мм, L = 200 мм; підбір 

підшипників та їх розрахунки на довговічність (для лівої опори: 

шарикопідшипник радіально-упорний, однорядний легкої вузької серії. 

Позначення – 46215 згідно ГОСТ 8328-75; для правої опори:  Тип – 

шарикопідшипник радіальний, однорядний легкої серії. Позначення –215 

згідно ГОСТ 831-75). 

- Було виконано постановку задачі дослідження та визначено методи 

дослідження. Поставлено задачу та визначено об’єкт мету та предмет 

дослідження. Виконане проектування проточної частини насоса. Створено 

твердотільні моделі рідини для вільної камери та двох порівнюваних робочих 

коліс. Створено неструктуровані розрахункові сітки для них (для вільної 

камери – сітка з 550 тис. комірок, для робочих коліс – сітки з майже 1 млн. 

комірок) задовільної якості. У препроцесорі задано необхідні умови 

розрахунку та поставлені задачі (розрахунок проводився для води при 

температурі 25 °С на k-ε моделі турбулентності; критерій сходження - 10
-5

; 

створено монітори напору та потужності). Для отримання початкових 

наближень спочатку було виконано  розрахунок з умовою «frozen rotor», 

після чого було виконано розрахунок з умовою «stage» із використанням 

початкових наближень. 

Розрахунки були проведені для режимів подач від 0,05 до 120 відсотків 

від оптимальної. Для робочого колеса звичайної конструкції та колеса з 

пропущеними лопатями було знято наступні параметри: напір статичний, 
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напір динамічний, повний напір, споживана потужність, гідравлічна 

потужність, гідравлічний ККД та повний ККД. Результати зведено до таблиць 

5.1 та 5.2. Побудовано характеристику для двох насосів. Для вищевказаних 

режимів подач для обох коліс в трьох перерізах було розглянуто картини течії, 

а саме разподіл відносних швидкостей та окремо розподіл тисків для 

оптимального режиму. Згідно результатів було зроблено висновки щодо 

наявності нерівномірного розподілу швидкостей та зон відриву потоку в 

робочому колесі з пропущеними лопатями. Побудовано епюри розподілу 

тисків. Відповідно отриманих результатів зроблено висновки щодо наявності 

значних пульсацій тиску у робочому колесі з пропущеними лопатями і, як 

наслідок, доцільності його використання для перекачування рідин, що містять 

тверді волокнисті включення. 
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