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РЕФЕРАТ 

 Пояснювальна записка: 72 с.,   30 рисунків,  2 таблиці, 25 літературних  

джерел. 

Тема магістерської роботи – «Вільновихровий насос для перекачування 

забруднених рідин». 

Графічні матеріали: 7 креслень формату А1. 

Мета  роботи – аналіз існуючих конструкцій насосів для перекачування 

забруднених рідин і обґрунтування  вибору конструктивної схеми  вільновихрового 

насоса.  

  З цією метою було: 

 - проведено літературний огляд і аналіз основних типів насосів для 

перекачування забруднених рідин; 

 - проведено аналіз основних конструктивних схем  вільновихрових насосів і 

областей їх застосування; 

 - виконано гідравлічні розрахунки; 

 - виконано розрахунки вибору привода насоса; 

 - виконано  механічні розрахунки; 

Розроблена конструкція  вільновихрового  насоса СВН 80-32. 

В економічному питанні наведена структура виробничого циклу, у розділі 

«Охорона праці» проведено  аналіз безпеки роботи при експлуатації насоса і 

розробку контурного заземлення насоса. 

 

 Ключові слова: ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС, ЗАБРУДНЕНА РІДИНА,  

ГИДРАВЛІЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ РОЗРАХУНКИ,  ПІДШИПНИК, 

ДОВГОВІЧНІСТЬ, МІЦНІСТЬ. 
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ВСТУП 

Вільновихровий насос (ВВН) є одним із прогресивних типів динамічних 

насосів у світі, для перекачування забруднених рідин, гідросумішей, що містять 

тверді і волокнисті включення, рідин, які містять гази. 

Насоси СВН використовуються у багатьох галузях народного господарства. Мають 

просту і зручну в експлуатації конструкцію, високу надійність, довговічність роботи 

на гідросумішах і обумовлюють економічну ефективність їхнього застосування для 

транспортування різних твердих речовин і продуктів. 

Вони випускаються багатьма великими фірмами і знаходять все більшого 

використання в різних видах промисловості. Високий рівень популярності вільно-

вихрових насосів обумовлений такими важливими чинниками, як простотою, 

довговічністю  та надійністю його конструкції. Також не можливо не зауважити, що 

вільновихрові насоси порівняно з іншими типами насосів компактні, мають низьку 

трудомісткість ремонту та обслуговування. 

Вільновихрові насоси отримали свою назву завдяки наявній вільній камері, 

яка не контактує з робочим колесом. Завдяки цій особливості робоче колесо має 

мінімальний контакт з перекачуванню рідиною, а отже має певні переваги. При 

роботі СВН лопаті робочого колеса розкручують масу гідросуміші, що знаходиться 

в цій камері, утворюючи так званий вільний вихор. Потрапляючи в зону дії вихору, 

частина суміші, що транспортується отримує обертальний рух з поступово 

наростаючим радіусом і виходить в напірний патрубок (минаючи робоче колесо), а 

інша (мінімальна) частина суміші проходить до робочого колеса.                           м 

      Крім того вільновихрові насоси мають багато позитивних якостей (завдяки своїй 

конструкції): забезпечують високу надійність роботи при перекачуванні газовмісних 

сумішей із вмістом газу до 50%, в’язких рідин, великих включень з розміром до 0,8 

ширини вільної камери, мають високу можливість всмоктування (висота 

всмоктування до 8 метрів), до того ж вони мало чуттєві до кавітації. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛЬНОВИХРОВИХ НАСОСІВ 

Одним з пріоритетних завдань при модернізації різних галузей промисловості 

та інфраструктури України є підвищення ефективності використовуваного 

обладнання. В першу чергу це стосується проблеми значного зниження собівартості 

транспортування мінеральної сировини і продуктів його переробки. Особливо це 

завдання актуальне для гідравлічного трубопровідного транспорту. 

Для вирішення багатьох виробничих проблем при перекачуванні різних рідин 

використовують відцентрові насоси. У рідкісних випадках їх робочою речовиною є 

вода або інші чисті рідини. Дуже часто виникає необхідність в перекачуванні рідин з 

твердими і кристалічними включеннями, сумішей з піском, рідин з волокнистими 

домішками, суспензій високої в'язкості, газорідинних сумішей і інших забруднених 

рідин. 

Насособудівна промисловість намагалася вирішити цю проблему за 

допомогою різноманітних конструкцій відцентрових насосів з одно- і дво- 

канальними робочими колесами (РК), з відкритими РК і т.д. Незважаючи на всю 

інтенсивність пошуків, повного вирішення проблеми перекачування забруднених 

рідин поки досягти не вдалося. 

При перекачуванні суспензій в целюлозно-паперовій промисловості ККД 

використовуваних відцентрових насосів починає знижуватися при концентрації 

суспензії, що наближається до 7%. Транспортування в’язких рідин також пов'язано 

зі значними труднощами, однією з яких є  знос проточної частини (ПЧ) насосів при 

перекачуванні абразивних сумішей. При перекачуванні газорідинних сумішей 

можливий зрив подачі, а забивання насоса є проблемою при транспортуванні 

стічних вод.  

Серед насосів вихрового принципу дії особливе місце займають вільновихрові 

насоси. З їх появою виникла необхідність внесення змін до класифікації динамічних 

насосів, в якій вони були виділені в окрему групу насосів вихрового принципу дії. 

Область використання ВВН пов'язана з наявністю вільної від обертових 

деталей вихровий камери, яка дозволяє перекачувати продукти з мінімальним їх  

пошкодженням (рис. 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Конструктивні схеми проточної частини насоса: а) – відцентровий 

насос; б) – вільновихровий насос  

 

Використання конструкції насоса вільновихрового типу замість відцентрового 

для перекачування абразивних і корозійних включень дозволило значно підвищити 

ресурс роботи насоса, зменшити потрібність в його запасних частинах, вартість 

технічного обслуговування і ремонту, не дивлячись на 15-20% зменшення ККД.  

В окремих випадках ВВН можуть заміняти струйні насосі. Однак, при рівній 

подачі і відстані транспортуванні продукту, в струйних насосах енергетичні 

показники значно нижче вільно вихрових, а масивні – вище [5]. 

 У багатьох випадках, в насосі необхідно дбати про безпеку перекачуваної 

суміші. При великих швидкостях рідини в проточній частині ВВН збільшується 

інтенсивність зносу його деталей, тому підвищувати швидкохідність насосу за 

рахунок збільшення частоти обертання часто не доцільно. Також не доцільним є 

підвищення ns за рахунок зниження напору, так як він є одним з головних 

параметрів роботи насоса на мережу. Тоді єдиною можливістю зміни 

швидкохідності є подача насоса. 

Враховуючи досвід створення відцентрових насосів, розширення діапазону 

параметрів ВВН по подачі можлива шляхом зміни геометрії їх відводу.  

Перша спроба в цьому напрямі була зроблена Е. Еггером при створенні 

відвідного пристрою ВВН типу «Turo» з внутрішньої осьової спіраллю, в корпусі 

якого бічний канал був виконаний таким чином, щоб забезпечити більш швидку 

течію середовища від всмоктувального патрубка до напірного 
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У процесі створення ВВН були розроблені три базові конструкції цих насосів, 

що відрізняються між собою формою РК і його розташуванням щодо вільної 

камери: «Wemco», «Seka» і «Turo». Різноманіття інших відомих конструктивних 

варіантів цих насосів є лише похідними від базових. Порівняння характеристик 

різних конструктивних схем ВВН (рис. 1.2) показало, що при переході від 

конструкції насоса типу «Wemco» до насоса типу «Seka» оптимальна економічність 

насосів зміщується в сторону великих ns. Найменше значення коефіцієнта напору 

відповідає конструктивній схемі «Wemco», а найбільше - схемі «Seka».  

 

Рисунок 1.2 – Порівняння характеристик різних схем ВВН  

Тому вибір насоса і виду проточної частини для перекачування або 

транспортування  легко пошкоджуваних речовин, гідросумішей, речовин що містять 

тверді і волокнисті включення, газовмісних рідин доцільно зупинити на насосах 

СВН. Так як вони мають просту і зручну в експлуатації конструкцію, високу 

надійність, довговічність роботи на гідросумішах і обумовлюють економічну 

ефективність їх використання для перекачування різних твердих речовин і продуктів 

[6]. 

Також головним фактором при виборі та створенні нової проточної частини 

насоса є наявність модельних проточних частин, оскільки за їх відсутності 

необхідно було б створювати нову проточну частину шляхом складних розрахунків, 
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випробовувати її, досліджувати на стенді, що пов’язано з великими фінансовими та 

часовими затратами. 
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2 НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ЗАБРУДНЕНИХ РІДИН 

Відцентрові одноступінчаті насоси типу FZ призначені для перекачування 

чистої та брудної води, побутових і промислових стоків, а також інших рідин в 

області корозійної стійкості застосовуваних матеріалів. Вони відносяться до високо 

уніфікованої групи глибинних насосів і насосів для сухої установки, різні типи яких 

залежать від специфіки перекачуваної рідини, а також від виду і величини 

забруднень. 

Зокрема застосовуються для перекачування стоків, в тому числі що містять 

домішки твердих і довговолокнистих тіл, а також рідин із вмістом повітря і газів. 

Вони можуть успішно застосовуватися для перекачування сирого шламу, що містить 

активні опади, і гнільного шламу. 

Вільновихрові насоси випускають багато вітчизняні і зарубіжні фірми. 

Найпоширенішою і затребуваною конструкцією СВН є конструктивна схема "Turo". 

Найбільш широку номенклатуру СВН (57 типорозмірів) виготовляє фірма "EGGER" 

(Швейцарія) [1]. Насоси мають різне конструктивне виконання при діаметрах РК від 

90 до 750 мм. На рис. 2.1 показаний горизонтальний одноступінчатий 

свободновихревой насос типу "Turo". 

 

 

Рисунок 2.1  – Горизонтальний СВН типу “Turo” фірми “EGGER” 
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Насос застосовується для перекачування забруднених рідин. Принцип роботи 

насоса полягає в наступному. Рідина з всмоктуючого патрубка 1 надходить у вільну 

камеру 2 і РК 3 і під дією відцентрової сили відкидається до його периферії. Частина 

рідини, яка виходить з РК, надходить до відведення, а інша частина, втрачаючи 

енергію, повертається до входу в колесо. У вільній камері насоса відбувається 

вихровий обмін між виходять з РК надходять з всмоктуючого патрубка потоками. 

При змішуванні цих двох потоків рідина у вільній камері закручується в напрямку 

руху колеса і відкидається в напірний патрубок 4. Насос має уніфіковану опорну 

стійку 5. Осьове зусилля в насосі врівноважується з допомогою імпеллера 6. Ротор 

насоса демонтується з боку сполучної муфти, виконаної з проміжною проставкою. У 

насосах можуть застосовуватися сальникові 7 або торцеві ущільнення. Проточна 

частина насоса може виконуватися з чавуну, сталі, бронзи. 

Крім горизонтальних конструкцій, фірма "EGGER" випускає і вертикальні 

СВН. Насос, показаний на рис. 2.2, призначений для відкачування стічних вод 

промислових і комунальних установок. Відмітна особливість цих насосів – 

наявність корпусу 1 з кільцевим відведенням, який двома лапами встановлюється на 

фундаментну плиту 2. Плита кріпиться фундаментними болтами 3. Ротор насоса 

складається з свободновихревого РК 4 і вала 5. Перекачувана рідина через 

всмоктуючий патрубок підводиться до РК , з якого надходить в відведення і далі в 

напірний патрубок 6. Опорою вала насоса служать встановлені в корпусі 7 

підшипники кочення 8, 9, змащуємо подається в корпус підшипника рідким 

мастилом. Для врівноваження осьового зусилля застосовані радіальні імпеллера 10. 

Ущільнення 11 валу – сальникового типу. Вал насоса з'єднується з валом 

електродвигуна за допомогою пружної муфти 12 [8]. 
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Рисунок 2.2 – Вертикальний СВН фірми “EGGER” 
 

Одними з перших СВН випущених у країнах СНД, були багерні насоси типу 8 

НС (рис. 2.3), які експлуатувалися з 1958 року в системі золовидалення від котлів на 

ЛенГРЭС–8 (Росія). Конструкція насосів відповідала схемі "Wemco". 

 
 

Рисунок 2.3 – Фрагмент конструкції багерного насоса 8НС :1 – корпус; 2 – 

робоче колесо 
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Перекачується насосами пульпа містила до 20 % золи і шлаку з розмірами 

включень 2-150 мм. Ресурс роботи насосів був у 2-3 рази більше, ніж у звичайних 

відцентрових багерних насосів. Застосування насосів типу 8 НС дозволило усунути 

зупинки насоса через забивання проточної частини і скоротити витрату металу на 

заміну деталей приблизно в 3 рази в порівнянні з відцентровими насосами. Однак 

ККД цих насосів залишався низьким. Надалі насоси 8 НС були замінені на 

модернізовані насоси 5 СВН–8, виконані за конструктивною схемою "Turo"         

(рис. 2. 4). 

 
 

Рисунок 2.4 – Конструкція вільновихрового багерного насоса 5 СВ – 8 : 1– 

корпус; 2– робоче колесо;  3 – кронштейн 

 

 Застосування насосів 5 СВН–8 дозволило збільшити напір і ККД, а також 

скоротити число ремонтів майже в 2 рази. ККД насоса залишалося практично 

стабільним протягом усього часу експлуатації. 

Через низький ККД насоси конструктивної схеми "Wemco" не знайшли 

широкого застосування. Однак у США використання цих насосів є дуже 

різноманітним. Велика їх кількість працює в асенізації, на каналізаційних насосних 
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станціях, очисних спорудах, у сільському господарстві, харчовій промисловості та 

ін. Насоси транспортують фекальні рідини, грунтові і стічні води, каналізаційний 

мул, органічне сировину, відходи виробництва, овочі і т. п. На рис. 2.5 показаний 

загальний вигляд насоса "Wemco" [10] з вирізаною частиною корпусу. Форма РК та 

геометрії проточної частини насоса забезпечують безперешкодне проходження 

перекачуваного продукту і його цілісність. 

 

 

Рисунок 2. 5 – Загальний вигляд насоса типу "Wemco"  

 

Рибницьким насосним заводом (Молдова) серійно випускався консольний 

горизонтальний свободновихревой насос СДС 80/32 (рис. 2.6). Насос призначений 

для перекачування побутових, промислових і стічних вод, інших забруднених рідин 

з густиною до і температурою до 80 °С. Виконання насоса відповідає 

конструктивною схемою "Turo". Опорою насоса служить кронштейн 1, до фланця 

якого кріпиться корпус 2. Вал 3 насоса встановлений в розточці кронштейна на двох 

підшипниках. Робоче колесо 4, яке виконано у вигляді диска з прямими радіальними 

лопатками, встановлено в циліндричній розточення корпуса і кріпиться колпачковой 

гайкою 5. Ущільнення валу забезпечується сальникової набиванням 6. Для 

охолодження і промивання ущільнення, а також створення гідравлічного затвора до 
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сайту сальника підводиться технічна вода під тиском, що перевищує тиск перед 

сальником на 0,03–0,05 МПа. Підшипники насоса змащуються консистентним 

мастилом. За допомогою пружної муфти 7 насос з'єднується з електродвигуном. 

Надалі цей насос був замінений на конструкцію насоса типу СМС. 

 
 

Рисунок 2.6 – Насос фекальний свободновихревой СДС 80 – 32 [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

3 ОБГРУНТУВАННЯ І ОПИС КОНСТРУКЦІЇ НАСОСА 

За отриманим значенням коефіцієнта швидкохідності обрано модель  

вільновихрового насоса типу «Turo». 

 

Рисунок 3.1 - Схема вільновихрового насоса типу «Turo» 

На даному рисунку зображений насос вільновихровий, горизонтальний, 

одноступеневий, призначений для перекачування газовмісних сумішей, сумішей з 

вмістом твердих або волокнистих включень (речовин) з напіввідкритим типом 

колеса одностороннього входу.  

 

 

Рисунок 3.2 – Траекторія руху твердого тіла в каналах ВВН 

Базова деталь насоса – литий чавунний корпус, який має відвід спірального 

типу. Опорні лапи відлиті суцільно з корпусом. 
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Проточна частина насоса складається з осьового підводу, робочого колеса, 

відводу спірального типу. 

Робоче колесо складається з основного диску та лопатей. 

Робоче колесо і втулка сальникового ущільнення піджимаються по валу 

гайкою-обтікачем, яка фіксується від відвороту стопорною шайбою. 

Переднє ущільнення робочого колеса призначене для зменшення перетікання 

рідини з області нагнітання в область всмоктування. 

 Кінцеве ущільнення сальникового типу. Між сальниковою набивкою 

(змащений бавовняний шнур) вставлене фонарне кільце, до якого через зовнішню 

трубку підводиться під тиском вода, призначена для охолодження сальникової 

набивки та змащення ущільнення. Сальникова набивка піджимається нажимною 

втулкою за допомогою затягування гайок кришки сальника. 

З торця корпус насоса закритий кришкою, в якому розміщено сальникове 

ущільнення. 

У нижній частині корпусу виконані отвори (закриті пробками під час роботи 

насоса): верхнє – для випуску повітря під час заливання насоса, нижнє – для 

зливання робочої рідини з порожнини корпусу насоса перед довготривалим його 

зупиненням або розібранням. 

До корпусу шпильками прикріпляється знімний опорний кронштейн. Для 

підвищення жорсткості конструкції у кронштейні передбачена лапа . 

Вузол опорного кронштейна містить корпус підшипників, вал, кришки 

підшипників, шарикопідшипники (однорядні радіальні), пробки для заливання та 

зливання рідкого мастила. 

З торця корпус насоса закритий кришкою, в якому розміщено сальникове 

ущільнення. 

Для запобігання протікання змазки по валу у кришках підшипників 

установлюються манжети. 

Насос та привідний електродвигун встановлюються на спільній фундаментній 

плиті та з’єднаються втулково-пальцевою муфтою з розстановкою для можливого 

розбирання насоса та електродвигуна від фундаментної плити. 



19 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 - Конструкція вільновихрового насоса типа «Turo» [7] 

 

Відмінність вільновихрового насосу типа «Turo»  від відцентрових за 

конструктивними ознаками та за характером робочого процесу: 

- робоче колесо  вільновихрового насоса розташоване в розточці задньої 

стінки корпусу, що має вільну камеру, не пересічну обертовими деталями. Тому 

частина потоку рідини, що надходить у насос, проходить через вільну камеру, не 

перетинаючись з лопатями робочого колеса;   

- робочий об'єм  вільновихрового насоса - однозв'язаний. Це означає, що 

будь-який замкнутий контур, взятий в межах обсягу, може бути стягнутий в точку 

без перетину кордонів обсягу. Робочий об'єм відцентрових насосів багатозв’язаний 

– якщо взяти замкнений контур в рідкому обсязі навколо лопаті, то він не може 

бути стягнутий в одну точку без перетину її поверхні. У практиці використання 

насосів це означає, що волокна, завислі в рідині при перекачуванні забруднених і 

волокнистих сумішей, можуть намотуватися на лопаті відцентрового насоса, 

засмічуючи його;     
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Рисунок 3.4 - Конструкція та принцип дії відцентрових насосів  

                                                                                                                               

 - завдяки наявності вільної камери забезпечується мінімальний контакт рідини 

з РК, що дозволяє перекачувати продукти без їх особливого пошкодження;                                    

 - у вільновихрового насоса немає передніх ущільнень, отже, відсутні 

проблеми, пов'язані з ними (знос, закупорювання, регулювання, промивка і т. д.);                                 

 - більш проста форма проточної частини знижує металоємність насоса, 

полегшує його складання, створює кращі умови для високого ступеня уніфікації;         

  - висока стійкість до зношування при перекачуванні сумішей з включенням 

твердих абразивних частинок з огляду на те, що основна частина потоку 

середовища проходить через насос без контакту з РК;  

- конструктивне виконання СВН дозволяє з невеликими затратами проводити 

ремонт і виготовлення запасних частин на місці експлуатації;м                                   

 - насос зручний в експлуатації, практично не закупорюється і надійний 

протягом всього терміну його служби. 

Вільновихрові насоси широко застосовуються при необхідності перекачування 

рідин з великим вмістом твердих і волокнистих включень і газоподібних бульбашок, 

зокрема, для перекачування побутових і промислових стоків. У цих випадках СВН 

забезпечують значно більшу надійність та довговічність роботи в порівнянні з 

відцентровими насосами традиційних конструкцій, хоча і поступаються їм за ККД.  

Крім того, СВН набагато простіші у виготовленні, тому що лопаті їх робочих 

коліс являють собою плоскі пластини, а відводи, як правило, є кільцевими. Насоси 
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цього типу мають високу надійність роботи при перекачуванні газоподібних 

сумішей з вмістом газу до 50 %, великих включень розміром до 0,8 ширини вільної 

камери, висота всмоктування їх досягає 8 м, а також СВН мало чутливі до кавітації.  

Конструкція їх простіша і дешевша, може працювати на суміші рідини і газу а 

також подача цих насосів менше залежить від протитиску мережі. 

Конструкція СВН з особливою проточною частиною є найбільш ефективною в 

порівнянні з іншими типами насосів при перекачуванні рідин з різними домішками. 

 

 

Рисунок 3.5 – Принципова схема потоку в СВН типу «Туро» [7] 
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4 ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

4.1 Розрахунок проточної частини насоса 

Розрахунок проточної частини ВВН типу "Turo" проводимо за методикою [1]. 

Геометричні розміри проточної частини насоса показано на рис. 4.1. 

 

Рисунок 4.1 –  Геометричні розміри проточної частини ВВН типу "Turo" 

 

Вихідні дані: подача Q = 80    м3
/год; напір Н = 32 м; частота обертання               

n = 2950 об/хв; густина рідини ρ = 1050 кг/м3
. 

1 Визначаємо коефіцієнт швидкохідності насоса: 

4/3
65,3

H

Qn
nS

⋅
⋅= ;                        (4.1) 

3
4

3,65 2950 80 / 3600
119

32
S

n
⋅ ⋅

==  

2 На рис. 4.2 знаходимо ККД і відносну ширину вільної камери при 119Sn = : 

)( Snf=η , )( SnfB = : 

η=0,52; B = 0,3 . 
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Рисунок 4.2 – Залежність ККД і відносної ширини вільної камери  

B від ns 

 

3 Задаємося співвідношеннями основних розмірів робочого колеса:  

2,01 =D , 15,02 =b ; 10=z ; 02,0=δ .  

     4   На рис. 4.3 знаходимо: 

F1 = 0,0191. 

 

Рисунок 4.3 – Залежність функції  F1   від числа лопатей РК при 2,0D1 = :      

 1 – 005,0=δ ; 2 – 01,0=δ ; 3 – 02,0=δ ;      
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4 – 03,0=δ ; 5 – 04,0=δ ; 6 – 05,0=δ  

      

5.   За рис. 4.4 визначаємо: 

)b/( 22 BfF =  , 

При 2/ bB  = 0,30 / 0,15 = 2; F2  =  2,05. 

 
 

Рисунок 4.4 –  Залежність функції  F2   від відношення  2B b  

 

6 Розраховуємо діаметр робочого колеса: 

                  H
n

A
D ⋅=2 .       (4.2) 

                                
2/1

21










⋅⋅⋅
=

FFK
А мех

η

η

 

,            (4.3) 

мехη – механічний ККД насоса (для малих і середніх насосів можна прийняти

 мехη = 0,95 – 0,97); -3107,023K ⋅= – постійний коефіцієнт; η  – ККД насоса, 

визначається залежно від ns ; F1 – функція, що враховує вплив відносних розмірів 

РК, визначається розрахунковим шляхом або з графічної залежності      (рис. 4.3) для 

рекомендованого значення відносного вхідного  діаметра РК 2,0D1 = ; F2 – функція, 

що враховує вплив відносних розмірів відводу, визначається за графіком  залежно 

від відношення 2B b   (рис. 4.4);  n – частота обертів РК, об/хв. 
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         Приймаємо 95,0=мехη ;  

1/2

3

0,97

7,023·10 0,52 0,
13

0191 2
,

, 05
8А

−

 
 ⋅ = =

⋅ ⋅ 
 

Тоді 

2

83,1 32
D 0,159 159мм

2950
= = =  

Обчислюємо основні розміри робочого колеса: 

                             
211 DDD ⋅= ;         

1D 0, 2 160 32мм= ⋅ =    

  

                             
222b Db ⋅= ;           

2b 0,15 160 24мм= ⋅ =      

 

2D⋅= δδ ;       δ 0, 02 160 3, 2 5мм= ⋅ = ≈      

 

7 Знаходимо ширину вільної камери: 

В= 0,3 · 160 =48 50 мм 

 Приймаємо B=50 

8 Приймаємо кільцевий відвід, основні геометричні розміри якого такі: 

 

ВDD += 23 ;        3 160 50 210 ммD + ==   

Ширину входу в відвід приймаємо рівною ширині вільної камери: 

B=50 мм 

10  Визначаємо  діаметр входу в насос.  

 Вхідний коефіцієнт швидкості: 

 

( ) ( ) 3/2
100/25,02,0K SVo n⋅−= ,              (4.6) 

 

( ) ( )
0

2/3
0,2 0,25 119/100 0,225 0,281

V
K = − ⋅ = ÷  

 Приймаємо 
0

0,253VK = . 

Швидкість у вхідному патрубку 

0V 0,253 2 9,81 32 6,34 м / c= ⋅ ⋅ =  
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Діаметр входу 

( )0D 4 80/3600 3,14 6,34 0,067 м= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Умова В≥0D   виконується. 

           

 Діаметри всмоктувального та напірного патрубків приймаємо у відповідності з 

ГОСТ 27854 – 88 “Насосы динамические. Ряды основных параметров”:  

Dвх = 50  мм; Dн =65  мм. 

 Кінцеві діаметри патрубків приймаємо після розробки конструкції насоса.  

11   Визначаємо потужність насоса на робочому режимі і підбираємо електродвигун: 

  
η

ρ

⋅
=

1000

gQH
N ;           (4.7) 

1050 9,81 80 32
14,1

10
N

00 3600 0,52

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅
=

⋅
 кВт. 

 Потужність електродвигуна: 

   NNэд ⋅= к ,        (4.8) 

де к – коефіцієнт запасу, який обирають  залежно від потужності:  
  

до 2 кВт                       к = 1,5; 

 от 2 до 5 кВт              к = 1,25 – 1,5; 

 от 5 до 50 кВт            к = 1,15 – 1,25; 

 от 50 до 100 кВт        к = 1,08 – 1,15; 

 от 100  квт  и більше          к = 1,05. 

Приймаємо: к = 1,2. 

едN 1,2 14,1 16,9 17кВт= ⋅ = ≈  

12   Визначаємо діаметр вала. Мінімальний діаметр вала насоса: 

                    
[ ]3

48960

n

N

кр

вd
τ

⋅= ;              (4.9) 

де     [ ]крτ  – допустиме напруження кручення, Па. 

Матеріал вала: сталь 45, [ ]крτ   = 45 610⋅  Па.  

3
в 6

14,1 48960
d · 0, 0173

2950 45 10
м= =

⋅
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Приймаємо =20мм. 

Остаточно розмір вала приймаємо при конструктивній розробці насоса. 

4.2 Розрахунок осьової сили 

На ротор ВВН діє результуюча осьова сила, зазвичай спрямована в бік, 

протилежний напрямку входу рідини в РК. Величина цієї сили дорівнює 

алгебраїчній сумі осьових сил, що діють на окремі елементи ротора насоса. На рис. 

4.5 показана схема дії цих сил. Результуюча осьова сила  

                      вхдкп ААААА ±−−=                      (4.10) 

 де  пА  , кА , вхА  - сили тиску, що діють відповідно з боку пазухи S на зовнішню 

поверхню диска РК, зі сторони вільної камери на внутрішню поверхню диска РК і на 

вході в РК; дА - сила, що діє на внутрішню поверхню диска РК, обумовлена 

натіканням потоку рідини і зміною його напрямку (так звана динамічна складова).  

 

 

Рисунок 4.5 –  Схема дії осьових сил у ВВН 

Розрахунок осьової сили проводимо за методичними рекомендаціями [1]. 

Результуюча осьова сила A  (Н): 

          
( ) ( )[ ]

( ) .1
4

22
24

2

2

2

1

2

2

22

2

вт

гвт

RRk

RRRRgHA

−−

−−−−=

ωρ
π

ψβπρ

         (4.11) 
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Параметри насоса на розрахунковому режимі: Q = 80 м
3
/год, Н = 32 м;  n 

= 2950 об/хв; ρ = 1050 кг/м
3
. 

Геометричні параметри РК: R2 = 80 мм, R1 = Rвт = 16 мм,  

Коефіцієнт швидкохідності насоса: ns =119. 

Визначаємо число Рейнольдса: 

2 2
62

6

n D 2950 0,160
Re 0,703 10

ν 60 1,79 10−

⋅ ⋅
= = = ⋅

⋅ ⋅
 

де см261079,1 −⋅=ν  - кінематичний коефіцієнт в'язкості рідини при 0
0 
C;                       

n - частота обертання, об/с. 

Отримане значення числа Рейнольдса знаходиться в діапазоні 
66 103,1Re104,0 ⋅≤≤⋅ . Тому для розрахунку коефіцієнтів β  и гψ  використовуємо 

рекомендовані формули : 

6

6

0,361 10
0,407 0,921;

0,703 10
β

⋅
= + =

⋅  

6

г 6

0,511 10
φ 0,105 0,622

0,703 10

⋅
= − + =

⋅
 

Кутова швидкість обертання РК, 1−
c  : 

13,14 2950
308,767 309 . с

30
ω −⋅

= = ≈  

Обчислюємо відносний радіус втулки РК  

0,16
0, 2.

0,08
ВТR = =  

Приймаємо коефіцієнт k = 0,486. 

  

Визначаємо результуючу осьову силу: 

( ) ( )2 2 2 2 2 4 2 2 2

2 вт г 2 1 2

π
A πρgH β R R φ R R k ρR ω (1 ) ,

4
ВТR = − − − −   

2 2 2 2

2 4 2 2 2

3,14 1050 9,81 32 [0,921 (0,08 0,016 ) 0,622 (0,08 0,016 )]

3,14
0,486 1050 0,08 309 (1 0,2 ) 1201H.

4

A = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − − ⋅

⋅ ⋅ ⋅

− ×

× ⋅ ⋅ − =
 

Зменшення осьової сили від дії лопатей імпелера визначаємо за формулою 

(4.12) 
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( )
2

2

2

2 2

2

3
1176 ,

8 2

rR u

л

u
T g R r Н

g
ρ π

−
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ =               (4.12) 

           де D2u  - зовнішній діаметр лопатей імпелера,  D2u  = 0,160 м; 

                d1u  - внутрішній діаметр лопатей імпелера, d1u   = 0,088  м; 

                U2u  - колова швидкість на виході імпелера; 

                U1u   - колова швидкість на вході імпелера. 

 U2u = 
60

2 nuD ⋅⋅π
,         (4.13) 

2

3,14 0,160 2950
24,71 / ;

60
u

U м с
⋅ ⋅

= =  

 U1u = 
60

1 nuD ⋅⋅π
,           (4.14) 

1

3,14 0, 088 2950
13, 59 / .

60
u

U м с
⋅ ⋅

= =  

            Величина осьового зусилля, яке сприймається підшипниками насоса, 

буде дорівнювати: 

            Т = А – Тл;       (4.15)  

Т= 1201 – 1176 = 25 Н.  

4.3 Розрахунок радіальної сили 

 

Радіальна сила в насосі виникає внаслідок колової нерівномірності параметрів 

потоку зі всмоктувальної та напірної сторони робочого колеса. 

Методика розрахунку радіальної сили в ВВН, що враховує режим роботи і 

геометрію відводу, відсутня через складність характеру руху рідини і недостатнє 

дослідження розподілу тиску в проточній частині. 

Для наближеного визначення радіальної сили в ВВН з кільцевим   відводом 

використовуємо формулу [1]: 

                                                                 2 2Д
опт

R

Q
R k gHD b

Q
ρ

  
 =  
   

,                    (4.16) 
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де   R – радіальна сила в насосі; kR ≈ 0,2– безрозмірний коефіцієнт радіальної 

сили; Q –  поточне значення подачі; b2Д – ширина РК на виході, яка включає в себе і 

товщину його дисків. 

З креслення робочого колеса b2Д = 0,024 м. 

 Максимального значення радіальна сила досягає на оптимальному режимі. 

Визначаємо радіальну силу: 

0,2 1050 9,81 32 0,16 0,024 253R Н= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

4.4 Розрахунок насоса на кавітацію 

 Розрахунок насоса на кавітацію проводимо за рекомендаціями. При 

розрахунку необхідно визначити значення допустимого кавітаційного запасу һдоп. 

1 За рис. 4.6 [1] при Z = 10 знаходимо кавітаційний коефіцієнт швидкохідності:  

 

Рисунок 4.6 – Залежність кавітаційних коефіцієнтів швидкохідності ВВН від Z 

С = 860. 

2 Для визначення мінімального кавітаційного запасу використовуємо формулу 

С. С. Руднева 

 

                                                                                                               (4.17) 

 

4/3

10 ,кр

n Q
h

C

 ⋅
∆ = ⋅  
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де n – частота обертання насоса, об/хв; Q - подача, м3
/с; С -  кавітаційний 

коефіцієнт швидкохідності, що характеризує кавітаційні якості насоса. 

3 Розраховуємо критичний кавітаційний запас: 

4/3

2950 80 / 3600
10 4,1

860
крh м

 ⋅
∆ = ⋅ =  

 
 

 

4 Визначаємо допустимий кавітаційний запас за формулою:  

                                          ( ) крдоп 3,11,1 hh ∆−=∆ .          (4.18) 

доп 1,3 4,1 5,33мh ⋅ =∆ =  
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5 РОЗРАХУНОК ВИБОРУ ПРИВОДА НАСОСА 

5.1 Вибір електродвигуна 

 

Потужність насоса при роботі на номінальному режимі визначена в розділі 4.1 

за формулою (4.7) і складає : 

                                             N = 14,1 кВт. 

Потужність електродвигуна з урахуванням коефіціента запасу за формулою 

(4.8): 

                                            Nэд = 1,2  14,1 = 17 кВт. 

За каталогом вибираємо електродвигун:  АИР160М2:   N=18,5 кВт;                

nсинх = 3000 об/хв; 90η =  %.    

5.2 Розрахунок пускової моментної характеристики 

Після вибору електродвигуна проводиться побудування графіка залежності 

моменту опору агрегату від частоти обертання [24] . 

Графік залежності моменту опору будується за трьома точками: 

- початкового моменту руху ( 0=An  - точка А); 

- мінімального моменту опору агрегату (точка В); 

- повного розгону електродвигуна ( n). 

Початковий момент пуску агрегату ( 0=An ): 

                                                      номA ММ 21,0= ,                                                (5.1) 

де номМ  - номінальний момент на валу електродвигуна, Н·м: 

                                          
ω

N
М ном = .      (5.2) 

1πn 3,14 2950
ω 309с

30 30

−⋅
= = =  

17,3ДВN =  КВт – номінальна потужність двигуна. 

17
0,055 55

309
ном

M кН м Н м= = ⋅ = ⋅
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0, 21 55 11,55
А

М Н м= ⋅ = ⋅  

Момент опору агрегату при повному розгоні електродвигуна: 

                                                           
ω
max

max

N
M = ,         (5.3) 

де maxN  – максимальна потужність насоса, Вт: 

         двNN =max . 

     Nmax = NДВ = 17 КВт;  

max

18,5
0,60 60

309
M кН м Н м= = ⋅ = ⋅  

Мінімальний момент опору відповідає точці В з координатами: 

0,3
B номn n= ⋅ ,                          (5.4) 

0,3 2950 885 /
B

об хвn ⋅ == ; 

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

max03,0 MM B ⋅= .    (5.5) 

0,03 60 1,8
B

Н мM = ⋅ = ⋅  

Коефіцієнт параболи визначається за величиною моменту при повному 

розвороті двигуна: 

                                 2

max

n

M
k = ;      (5.6) 

6

2

60
6,89 10

2950
Н мk

−= = ⋅ ⋅  

За визначеним коефіцієнтом параболи проводимо розрахунок обертового 

моменту насоса для частот від 0=n  до maxn : 

2
knM = .              (5.7) 

Результати розрахунку заносимо до табл. 4.1. 

Графік пускового моменту будують таким чином:  

- за табл. 1 будують залежність )(nfM = ; 

- точки А ( )00;Mn  та В ( )BB Mn ;  з’єднуються між собою відрізком; 
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- отримані криві спрягаються плавною кривою. 

Таблиця 5.1 - Пускова моментна характеристика 

n, об/хв 0 250 500 750 1000 1250 1500 

М, мН •  0 0,43 1,72 3,88 6,89 10,77 15,50 

n, об/хв 1750 2000 2250 2500 2750 3000  

М, мН •  21,10 27,56 34,88 43,06 52,11 62,01  

Пускова моментна характеристика насосного агрегата показана на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Пускова моментна характеристика 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

6 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ 

6.1 Конструювання вала 

 

Конструювання вала починаємо з визначення його діаметрів (рис. 6.1). 

                    

Рисунок 6.1 – Розміри діаметрів вала насоса 

 

Діаметр вала під робочим колесом (dм) визначаємо з розрахунку на кручення за 

формулою [24] 

[ ]
3

max ,
16

τπ ⋅

⋅
=

М
dк                        (6.1) 

де [ ] 610)3010( ⋅÷=τ  - дотичне напруження при крученні, Па. 

3
6

16 60
0,0217 .

3,14 20 10
кd м

⋅
= =

⋅ ⋅
 

Кінцеві розміри вала приймаємо після його конструктивної розробки. 

Приймаємо dк = 22 мм [13]. 

Діаметр вала під захисну втулку: 

10+= квт dd ,                                      (6.2) 

22 10 32 .
вт

d мм= + =  

Приймаємо 32 .
вт

d мм=   

Діаметр вала під напівмуфту, мм: 

   двм dd 2,18,0 ÷= ,     (6.3) 

де двd  - вихідний кінець вала обраного двигуна, мм. 

0,8 42 33,6 .мd мм= ⋅ =  

Приймаємо 34 .мd мм=   

Діаметр валу під кришку підшипника визначаємо за формулою: 



36 

 

 

 

( ). . 0,005 0,01 ,к п мd d= + ÷  

. . 0,034 0,01 0,044 .к пd м= + =  

Діаметр під манжету приймаємо за ГОСТ 8752-79 [24] . . 45 .к пd мм=   

Всі інші розміри визначаємо з конструкції вала. 

Діаметр посадочної поверхні підшипника, мм: 

 

. . 2 ;
n к пd d t= +  

 

 t=0,005; де t – висота бортика; 

 

0,045 2 0,005 55
n

d = + ⋅ =  

 

Діаметр буртика для упору підшипника, мм: 

 

3 ,б пd d r= +  

 

 r = 3; де r – координати фаски підшипника; 

 

55 3 3 64 .бd мм= + ⋅ =  

6.2 Розрахунок кінцевого ущільнення вала 

6.2.1 Вибір типу ущільнення 

У  конструкції насоса як кінцеве ущільнення вала застосовано ущільнення 

сальникового типу (рис. 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Конструкція сальникового ущільнення 

Ущільнення сальникового типу набули широкого застосування в насосах 

завдяки простоті їх конструкції. Як набивку найчастіше використовують паронітові 

шнури, скручені у кільця. 

Сальникові ущільнення використовуються для тисків, що не перевищують 1,0 

МПа. Для нормальної роботи сальникового ущільнення необхідно забезпечити 

змащування поверхонь, що труться та відведення тепла, що виділяється при терті. 

Тому затяжка набивного ущільнення повинна бути такою, щоб через нього було 

забезпечено протікання рідини у кількості 3 - 5 л/год. Затягування ущільнення до 

повного припинення протікань не допускається, тому що при цьому відбувається 

вигоряння мастила в ущільненні та пошкодження поверхонь, що контактують з 

набивкою. 

Товщина кільця набивки сальника, мм: 

 

dS = ,     (6.4) 

 

де d  – діаметр вала в місці набивання сальника, мм: 

                                                              
10+= втdd .                                     (6.5) 

32 10 42ммd + ==   
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42 6,48 .S мм= =  

Приймаємо 6,5 .S мм=   

Довжина сальникового ущільнення, мм: 

siL ⋅= ,                                                   (6.6) 

де i  – кількість кілець набивки, шт. (i = 4). 

4 6,5 26L мм= ⋅ =  

Відповідно до ГОСТ 5152-84 вибираємо сальникову набивку з одношаровим 

оплетінням марки АГІ 10х10. 

6.2.2 Розрахунок споживаної потужності в ущільненні 

 

Визначимо втрати потужності в сальнику [24]:  

2
2 1

0

2

1 ,
L

S
c

N r Sp e
µµ

ωπ
µ

 
= − 

 
                 (6.7) 

 

де r – радіус захисної втулки, см;  

0,7
2

втd
r = +  

3,2
0,7 2,3 ;

2
r см= + =  

 L – довжина пакета сальникової набивки (L=  4,0 см); 

  S = 6,5 

0 2
1,02

кгс
p

см
=  

1 0,01 0,02µ = ÷ − коефіцієнт тертя набивки по поверхні захисної втулки; 

2 0,5µ = −  коефіцієнт тертя набивки по поверхні корпуса; 

2,8
2 0,15

2 0,650,015
309 3,14 2,3 0,65 1,02 1 237

0,5
c

N e Вт
⋅ ⋅ 

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =  


⋅
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6.3 Розрахунок вала 

Основними задачами розрахунку валів є забезпечення об’ємної міцності, 

обмеження величини деформації згинання та кручення в найбільш небезпечному 

перерізі. Оскільки розрахунок та конструювання є процесами взаємзв’язаними, тому 

визначення необхідних розмірів виконується в три етапи. На першому – 

попередньому розрахунку – визначаються реакції, що діють в опорах вала. На 

другому етапі – наближеному – уточнюють основні розміри вала. На третьому - 

перевірному – визначають коефіцієнти запасу міцності, звіряють їх з допустимими 

та за необхідності вносяться корективи з метою приведення фактичних запасів 

міцності до допустимих. 

6.3.1 Розрахунок реакцій в опорах 

При роботі насоса в робочому колесі виникає неврівноважена радіальна сила 

RR =1  (див. рис. 6.3), 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 [24]. 

Рівняння моментів відносно т. С: 

( ) 022211 =−+=Σ lRllRMC .                                         (6.9) 

 

Рисунок 6.3 – Вал насоса: 
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а) схема навантаження; б) епюра згинальних моментів 

Для розрахунків l1 взяти відстань від вісі підшипника (т. В) до середини втулки 

під РК (приблизно по кресленню насоса). 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину 2R , Н: 

( )

2

211
2

l

llR
R

+
= .                                                (6.10) 

( )
2

253 0, 234 0,172
597 .

0,172
R H

⋅ +
= =  

Рівняння моментів відносно т. В: 

 

02311 =−=Σ lRlRMB .                                            (6.11) 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину 3R , Н: 

2

11
3

l

lR
R = .                                                (6.12) 

3

253 0,234
344 .

0,172
R Н

⋅
== =  

6.3.2 Наближений розрахунок вала 

Еквівалентний момент в найбільш небезпечному перерізі, Н·м: 

 

2

max

2

max. 75,0 MМM згE += ,                                      (6.13) 

 

де max.згM  - максимальний згинальний момент, Н·м. 

Максимальний згинальний момент: 

11max. lRMзг = . 

.max 253 0,234 59,2згM Н м= ⋅ = ⋅
 

2 259,2 0,75 60 78,77
E

M Н м= + ⋅ = ⋅  
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Діаметр вала в найбільш небезпечному перерізі, мм: 

[ ]
3

1,0
10

σ⋅
⋅≥ E

п

M
d ,                                           (6.14) 

де [ ] 40=σ МПа. 

3
78,77

10 27 .
0,1 40

n
d мм≥ ⋅ =

⋅
 

Таким чином умова міцності витримується. 

6.4 Розрахунок шпонкового з’єднання 

Вихідні дані для розрахунку: 

- матеріал вала - Сталь 45  

- матеріал шпонки – Сталь 45ХН  

Розміри шпонки під робочим колесом вибирають зі стандартного ряду 

залежно від діаметра вала, мм: lhb ×× . 

Під час розрахунку шпонкового з'єднання вала з колесом визначається 

напруження на зминання [13], МПа: 

 

( )
3

1

max 10
2

⋅
−⋅⋅

⋅
=

thld

М

p

змσ ,                                        (6.15) 

де 1t  – глибина паза вала (вибирається за довідковою літературою), мм; 

h  – висота шпонки, мм; 

кdd =  – діаметр вала, мм; 

maxM  підставляється в Н·м; 

рl  – робоча довжина шпонки, мм: 

            bll p −= , 

де l  - довжина шпонки, l  = 50 мм; 

b  - ширина шпонки, b = 10 мм. 

50 10 40pl мм= − =  

( )
32 60

10 17,73 .
36 40 8 3,3

зм МПаσ
⋅

= ⋅ =
⋅ ⋅ −
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. 

Допустиме напруження на зминання: 

 

[ ] 2,056,0 σσ ⋅=зм ,                                            (6.16) 

 

де 3432,0 =σ  МПа - межа текучості матеріалу шпонки. 

[ ] 0,56 343 192,08
зм

МПаσ = ⋅ = . 

При розрахунку на зминання повинна виконуватися умова 

 

[ ]змзм σσ ≤ .                                                  (6.17) 

17,73 192,08МПа МПа≤  

Перевірка шпонки на зріз, МПа: 

3max 10
2

⋅
⋅⋅

⋅
=

bld

М
зрτ .                                          (6.18) 

 

Значення d , l , b  підставляються в мм. 

32 60
10 6,67 .

36 50 10
зр МПаτ

⋅
= ⋅ =

⋅ ⋅
 

При розрахунку шпонки на зріз повинна виконуватися умова 

 

[ ]зрзр ττ ≤ .                                                (6.19) 

       Допустиме напруження на сріз шпонок [τ]ср = 70…100 МПа 

 

6,67 70 .МПа≤  

Умова міцності виконується. 

6.5 Вибір підшипників та розрахунок на довговічність 

За розрахованим у п 6.3.2 діаметром пd  у довідковій літературі вибирають тип 

та марку підшипників, їх динамічну C  (Н) та статичну вантажопідйомність 0C  (Н). 
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В опорах А і В установлені однакові шарикопідшипники. По діаметру вала d 

(мм) вибираємо підшипник кульковий радіальний однорядний середньої серії 311 

ГОСТ 8338-75.  

Статична вантажопідйомність: С0 = 41500 Н.  

Динамічна вантажопідйомність: С = 71500 Н. 

Розрахунок проводиться для більш навантаженої опори – т. В (див. рис. 6.3). 

Перед розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи підшипника hL . 

Середній ресурс підшипника дорівнює 20000
h

L = годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою [13] 

 

( ) Tar KKFYVFXP ⋅⋅⋅+⋅⋅= δ ,                                        (6.20) 

де, , TFa =  – радіальне та осьове навантаження, Н; 

     R2 = 597 Н;  R3 = 344 Н;  Fa = T = 25 H 

1=V  - коефіцієнт обертання; 

1=δK  – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 

TK  – температурний коефіцієнт: 1=TK  при температурі підшипника Ct
o100≤ , 

4,1=TK  при Ct
o250≈ ; 

X , Y  – коефіцієнти радіального та осьового навантаження відповідно. Вони 

вибираються з довідкової літератури залежно від співвідношення 
202

0,439.
1 460

a

r

F

V F
= =

⋅ ⋅
 

Визначаємо відношення 

4

0

25
6,024 10 .

41500

a
F

C

−= = ⋅                                       (6.21) 

При цьому е = 0,19. 

Т.к.  ,a

r

F
e

VFr
≺   то коефіцієнт радіального навантаження Х = 1. Y= 0. 

( )1,6 597 1 0 25 1 1,4 1337 .P Н= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =
 

 

Розрахунковий ресурс підшипника, год: 
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- для кулькових підшипників: 

      Лівий: 

nP

C
Lhp

⋅
⋅








=

60

1063

.                                         (6.22)  

3 671500 10
864073 .

1337 60 2950
hp

L год
 

=  


⋅ =
⋅

 

Умова довговічності підшипників [14]: 

hhp LL ≥ .                                                     (6.23) 

864073 . 20000 .
hp h

L год L год= > =  

Умова довговічності підшипників виконується. 

 

      Правий: 

( )1,6 344 1 0 25 1 1,4 771 .P Н= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ =
 

3 671500 10
4505900 .

771 60 2950
hpL год

 
= = 


⋅

⋅  

4505900 . 20000 .
hp h

L год L год= > =  

 Умова довговічності підшипників виконується. 
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7 РОЗРОБКА МАРШРУТНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Маршрутний технологічний процес обробки деталі «Вал» складається із 5 

механічних операцій. Для кожної операції вибране металорізальне обладнання, 

різальний інструмент та вимірювальний інструмент. 

 Таблиця 7.1 – Технологічний процес виготовлення вала. 

№ 

операції 
Найменування операції Устаткування 

005 

030 

040 

045 

075 

090 

Заготівельна 

Фрезерно-центрувальна 

Токарно-гвинторізна 

Токарно-гвинторізна 

Круглошліфувальна 

Вертикально-фрезерна 

 

2А620 

16К20 

16К20 

3М193 

6Р13 

  

Точність обробки - відповідність оброблених поверхонь вимогам креслення. 

Аналізуючи ці вимоги, можна побачити, що обмежені вони чотирма факторами:  

- дотримання розмірної точності;  

- дотримання вимог шорсткості поверхонь;  

- дотримання допусків форми і взаємного розташування поверхонь;  

      Необхідну точність оброблюваних поверхонь забезпечуємо достатньою 

кількістю стадій обробки:  

       Поверхні IT6 піддається чорновому, напівчистове і чистове точіння і 

шліфуванню;  

      - Інші розміри обробляються за одну стадію - чорнову. 

Шорсткість поверхонь забезпечуємо правильним підбором режимів різання. 

Найбільший вплив на шорсткість надає подача. Тому обрану подачу перевіряємо по 

можливості досягнення необхідної шорсткості поверхні.  

Допуски радіального і торцевого биття дотримуємося завдяки тому, що і 

базові поверхні і контрольовані поверхні обробляються на одній операції за один 

установ. 
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005 Заготівельна. Спосіб отримання заготовки - штампування на 

горизонтально-кувальній машині (ГКМ). ГКМ являють собою горизонтальні 

кривошипні гаряче штампувальні преси зусиллями 6,3 ... 125 МН. 

030 Фрезерно-центрувальна. На даній операції обробляються поверхні, 

показані на рисунку 7.1. 

 

Рисунок 7.1 - Операційний ескіз (операція 030) 

Деталь базується і закріплюється в спеціальному пристосуванні . В цілому 

деталь позбавлена п'яти ступенів свободи , мають місце дві технологічні бази: 

      - Подвійна напрямна - циліндричні поверхні ∅ 89 , позбавляє деталь 4 -х 

ступенів свободи : переміщень уздовж осей X і Y і обертань навколо осей X і Y ; 

     - Опорна , торець уступу , позбавляє деталь одного ступеня свободи: 

переміщень уздовж осі Z. 

Обладнання: 

Фрезерно-центрувальний верстат мод. 2А620 . 

Ріжучий інструмент : 

Фреза 2214-0331 Р6М5 ГОСТ 1092-80 * ( 2 штуки). 

Свердло 2352-0006 Р6М5 ГОСТ 14952-75 * ( 2 штуки). 

Вимірювальний інструмент : 

Штангенциркуль ШЦ -III- 1200 - 0 , 1 ГОСТ 166-89 

Калібр спеціальний В8 
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040 Токарно-гвинторізна. На даній операції обробляються поверхні, показані 

на рисунку 7.2.  

 

Рисунок 7.2 - Операційні ескіз (операція 040). 

Деталь базується і закріплюється в центрах. В цілому деталь позбавлена п'яти 

ступенів свободи , мають місце дві технологічні бази: 

- Короткий конус - лівий центровий отвір , позбавляє деталь 3 -х ступенів 

свободи : переміщення уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y ; 

- Подвійна опорна - праве центрове отвір , позбавляє деталь 2 -х ступенів 

свободи : переміщень уздовж осей X і Y. 

Обладнання: 

Токарно - гвинторізний верстат мод. 16К20 . 

Оснащення : 

Патрон 7108-0052 ГОСТ 2572-72 

Хомутик 7107-0036 ГОСТ 2578-70  

Центр 7032-0018 ГОСТ 13214-85 

Центр А - 1 - 2 -НП ГОСТ 8742-75  

люнет спеціальний 

Ріжучий інструмент : 

Різець 2141-0057 Т5К10 ГОСТ 18883-73. 
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Вимірювальний інструмент : 

Штангенциркуль ШЦ -I- 125 - 0 , 1 ГОСТ 166-89 

Штангенциркуль ШЦ -III- 630 - 0 , 1 ГОСТ 166-89 

045 Токарно-гвинторізна. На даній операції обробляються поверхні, показані 

на рисунку 7.3. 

 

Рисунок 7.3 - Операційний ескіз (операція 045 ) 

Деталь базується і закріплюється в центрах. В цілому деталь позбавлена п'яти 

ступенів свободи , мають місце дві технологічні бази: 

- Короткий конус - ліве центрове отвір , позбавляє деталь 3 -х ступенів 

свободи : переміщення уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y ; 

- Подвійна опорна - праве центрове отвір , позбавляє деталь 2 -х ступенів 

свободи : переміщень уздовж осей X і Y. 

Обладнання: 

Токарно- гвинторізний верстат мод. 16К20 . 

Оснащення : 

Патрон 7108-0052 ГОСТ 2572-72  

Хомутик 7107-0036 ГОСТ 2578-70  

Центр 7032-0018 ГОСТ 13214-85  

Центр А - 1 - 2 -НП ГОСТ 8742-75  

люнет спеціальний 
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Ріжучий інструмент : 

Різець 2141-0057 Т5К10 ГОСТ 18883-73  . 

Вимірювальний інструмент : 

Штангенциркуль ШЦ -I- 125 - 0 , 1 ГОСТ 166-89  

Штангенциркуль ШЦ -III- 630 - 0 , 1 ГОСТ 166-89  

075 Круглошліфувальна. На даній операції обробляються поверхні , показані 

на рисунку 7.4. 

 

Рисунок 7.4 - Операційний ескіз (операція 075 ) 

  Деталь базується і закріплюється в центрах. В цілому деталь позбавлена п'яти 

ступенів свободи , мають місце дві технологічні бази: 

  - Короткий конус - ліве центрове отвір , позбавляє деталь 3 -х ступенів 

свободи : переміщення уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y ; 

 - Подвійна опорна - праве центрове отвір , позбавляє деталь 2 -х ступенів 

свободи : переміщень уздовж осей X і Y. 

Обладнання: 

Круглошліфувальний верстат мод. 3М193 

Оснащення : 

Патрон 7108-0052 ГОСТ 2572-72 

Хомутик 7107-0036 ГОСТ 2578-70 
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Центр 7032-0018 ГОСТ 13214-85 

Центр А - 1 - 2 -НП ГОСТ 8742-75 

люнет спеціальний 

Ріжучий інструмент : 

Круг ПВ 125х50х32 33А50ПСМ16 - 7К8А 35м / с ГОСТ 2424-83 

Допоміжний інструмент : 

Оправка 32х25 ГОСТ 2270-78  

 Вимірювальний інструмент : 

Штангенциркуль ШЦ -II- 250 - 0 , 1 ГОСТ 166-89 

Скоба 8113-0161 к6 ГОСТ 18362-73  

090 Вертикально-фрезерна.  На даній операції обробляються поверхні, 

показані на рисунку 7.5. 

 

Рисунок 7.5 - Операційний ескіз (операція 090) 

 

Деталь базується і закріплюється в спеціальному пристосуванні . В цілому 

деталь позбавлена п'яти ступенів свободи , мають місце дві технологічні бази: 

- Подвійна напрямна-циліндричні поверхні ∅20 і ∅ 45 , позбавляє деталь 4-х 

ступенів свободи : переміщень уздовж осей X і Y і обертань навколо осей X і Y  
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- Опорна , торець уступу , позбавляє деталь одного ступеня свободи: 

переміщень уздовж осі Z. 

Обладнання: 

Вертикально - фрезерний верстат мод. 6Р13 . 

 Ріжучий інструмент : 

Фреза 2220-0021 Р6М5 ГОСТ 17025-71 

Фреза 2234-0355 Р6М5 ГОСТ 9140-78 

 Допоміжний інструмент : 

Патрон 2-40-20-90 ГОСТ 26539-85 

Патрон 2-40-5-90 ГОСТ 26539-85 

Вимірювальний інструмент : 

Штангенциркуль ШЦ -I- 125 - 0 , 1 ГОСТ 166-89 

Призма 8314-0097 -5 ГОСТ 24114-80 

Калібр плоский для контролю паза b = 8IS9 
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8 ТРИВАЛІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИРОБНИЧОГО ЦИКЛУ 

Виробничий цикл — один із найважливіших показників, який є основою для 

розрахунку багатьох інших показників виробничо-господарської діяльності 

підприємства. Наприклад, на основі виробничого циклу встановлюються строки 

запуску виробів у виробництво, розраховуються потужності виробничих підрозділів, 

визначається обсяг незавершеного будівництва та деякі інші показники. 

Виробничий цикл — це календарний період часу, протягом якого вироблена 

партія виробів, що обробляються, проходять усі операції виробничого процесу або 

певної його частини і перетворюються в завершений продукт. Інтервал 

календарного часу від початку першої виробничої операції закінчений останньої 

називається тривалістю виробничого циклу в 1, яка вимірюється у днях, годинах, 

хвилинах залежно від виду виробничої стадії обробки. Виробничий цикл включає: 

1. Час виконання технологічних операцій — основна складова виробничого 

циклу, яка необхідна для здійснення конкретних робочих операцій перетворення 

предмета праці в готову продукцію. 

2. Підготовчо-завершальний час — виділяється робітнику для 

оз52оцією52ення із здаванням і для здачі готової продукції. 

3. Тривалість операційного циклу складається з часу виконання технічної 

операції та підготовчо-завершального часу, тобто тривалість операційного циклу — 

це час обробки однієї партії деталей на конкретні грації технологічного циклу. 

4. Тривалість проходження природних процесів визначається особливостями 

технології (це час твердіння бетону, охолодження металу тощо), тобто природні 

процеси характеризуються тільки затратами часу. 

5. Тривалість обслуговуючих процесів складається з часу виконання 

контрольних операцій, складських та транспортних (включаючи навантаження й 

розвантаження) операцій. Сукупність усіх складових виробничого процесу утворює 

його робочий період. Частина виробничого циклу — це перерви, які складаються з 

міжопераційних і міжзмінних перерв.  

Міжопераційні перерви утворюють: 
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• перерви між партіями — виникають при обробці партії деталей, адже не всі деталі 

обробляються одночасно. Скорочувати ці перерви можна за рахунок скорочення 

обсягу транспортних партій деталей, однак це потребує певного збільшення затрат 

на транспортування деталей між робочими місцями; 

• перерви очікування — виникають при порушенні ходу виконання технологічного 

процесу, коли попередня технологічна операція вже закінчилася, а робоче місце на 

наступній операції ще не звільнилось від виконання певної роботи; 

• перерви комплектування — виникають на складальних операціях, коли на місце 

складання надходять не всі найменування деталей. 

Міжзмінні перерви (на обід, вихідні та святкові дні, між змінами) є 

невід’ємною складовою частиною виробничого процесу [25]. 

Тривалість виробничого циклу (Тв) визначається за формулою: 

 Тв=Тоц+Тпр+Тобсл+Тпер, (8.1) 

де Тоц — тривалість операційного циклу; 

     Тпр — тривалість проходження природних процесів;  

     Тобсл — тривалість обслуговуючих процесів;  

     Тпер — час міжоперіційних та міжзмінних перерв.  

Наведена формула характеризує структуру виробничого циклу, тобто основні 

складові частини тривалості виробничого процесу. Структуру виробничого циклу 

подано на рис. 11.1. Основною складовою виробничого циклу є тривалість 

технологічних операцій, яка становить технологічний цикл. Технологічний цикл 

обробки партії предметів на одній операції дорівнює: 

 Тт=
M

t
n , (8.2) 

де Тт — технологічний цикл в одиницях часу, хвилин;  

     п — кількість предметів у партії;  

     і — тривалість обробки одного предмета;  

   М — кількість робочих місць, на яких виконується операція. 

 При розрахунку тривалості технологічного циклу необхідно враховувати 

особливості пересування предметів праці за операціями. На підприємстві 

використовується один із таких видів руху: 
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1) послідовний; 

      2) паралельний; 

      3) паралельно-послідовний (змішаний, суміщений).  

 

 

Рисунок 8.1 –  Структура виробничого циклу 

При послідовному пересуванні предметів праці на кожній наступній операції 

починається лише після того, коли вся пройде обробку на попередній операції. 

У випадку, коли операції виконуються на кількох робочих місцях циклу 

визначається за допомогою формули: 

 

де т — кількість операцій технологічного процесу (і = 1, 2, ..., т).  

           Тривалість технологічної частини виробничого циклу при послідовному 

пересуванні предметів праці можна визначити також за формулою: 

 

де Ті — тривалість і-ої операції. 

Послідовне поєднання операцій застосовується в одиничному та серійному 

виробництвах. 
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Паралельне поєднання операцій характеризується тим, що кожний предмет 

праці після закінчення попередньої операції відразу передається на наступну 

операцію й обробляється. Деталі однієї партії обробляються паралельно на всіх 

операціях. Тобто передача предметів праці на кожну наступну операцію 

відбувається поштучно або транспортною партією відразу після обробки на 

попередній операції. 

При паралельному пересуванні тривалість технологічного циклу істотно 

скорочується і визначається за формулою: 

  

де пт — розмір транспортної партії, 55оц.; 

     ttах — час виконання найтривалішої операції, хв; 

     Мтах — кількість робочих місць для виконання найбільш тривалої операції. 

Тривалість технологічної частини виробничого циклу при паралельному 

поєднанні операцій можна також визначити за формулою: 

 

де Тд — тривалість найдовшої операції. 

При паралельно-послідовному пересуванні предметів праці деталі передаються 

на наступну операцію у міру їх обробки на попередній операції поштучно або 

транспортною партією. Таким чином, обробка деталей відбувається одночасно на 

багатьох операціях і починається на наступній операції ще до закінчення обробки 

всієї партії на попередній, але за умови, щоб партія оброблялася на кожній операцій 

безперервно. 

Тривалість технологічного циклу може бути визначена як різниця між тривалістю 

циклу при послідовному пересуванні та сумарною економією часу за рахунок часу 

виконання суміжних операцій (СО), тобто: 

 

Тривалість технологічної частини виробничого циклу при паралельному і 

послідовному пересуванні предметів праці можна визначити також за формулою: 
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де Σ Ті – сума тривалих (довгих) операцій; Σ Тк— сума коротких операцій. 

Довгою вважається та операція, яка знаходиться між двома коротшими ні неї, 

а короткою — та, яка знаходиться між двома довшими за неї. 

У сучасних умовах підприємства зацікавлені в економії грошових коштів та 

прискоренні їх оборотності. Цього можна досягти за рахунок скорочення 

виробничого циклу шляхом: 

1. удосконалення техніки та технології; 

2. підвищення рівня організації виробництва; 

3. скорочення часу перерв; 

4. збільшення кількості змін роботи обладнання тощо. 
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9 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

9.1  Аналіз безпеки роботи при експлуатації насоса СВН 80-32 

Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких 

шкідливих чинників і небезпечних ситуацій. 

Небезпечними і шкідливими виробничими факторами під час експлуатації й 

обслуговуванні насосного агрегата СВН 80-32 за ГОСТ 12.0.003 – 74 можуть бути: 

1) Механічна небезпека; 

2) Електрична небезпека; 

3) Мікроклімат; 

4) Повітря робочої зони; 

5) Освітленість робочої зони; 

6) Шум і вібрація; 

7) Пожежна небезпека. 

Механічна небезпека. Вал насоса та вал електродвигуна з’єднуються через 

пружну втулково-пальцеву муфту, тому для безпечної роботи необхідне 

використання захисного огородження,  яке встановлюється над муфтою. Інші 

обертальні частини муфти приховані, що не дає змоги вільного доступу до них.  

Відповідно до ГОСТ 12.2.003 – 81 “Устаткування виробниче. Огородження 

захисне”, муфта повинна мати надійно закріплене захисне огородження (кожух), та 

бути червонного кольору, щоб працівники, які знаходяться у приміщенні, бачили 

потенційно небезпечний об’єкт. 

Електрична небезпека. Джерелами ураження електричним струмом при 

експлуатації та обслуговуванні насосного агрегата є електричний струм (U=380/660 

В), який підводиться до двигуна агрегата з метою живлення. 

Для забезпечення електробезпеки приймається захисне заземлення. Згідно 

ГОСТ 12.1.030-81, опір заземлення установки не повинен перевищувати 4 Ом, тому 

що напруга в агрегаті не перевищує 1000 В. 

Мікроклімат. Показники, характеризуючі мікроклімат, є: 

- температура повітря; 

- відносна вологість повітря; 
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- швидкість руху повітря; 

- інтенсивність теплового випромінювання; 

- температура поверхні. 

Згідно ГОСТ 12.1.005 - 88, мікроклімат робочої зони для проведення 

періодичного обслуговування агрегата має відповідати категорії робіт – ІІа,  для 

проведення ремонтних робіт –   ІІб. В холодний період року: температура повинна 

дорівнювати 21-23
0С , відносна вологість повітря -  40 - 60%, швидкість руху 

повітря - 0,1 м/с. Для теплого періоду року: температура повинна дорівнювати 22 - 

24
0С , відносна вологість повітря -  40 - 60%, швидкість руху повітря  0,2 м/с. 

Повітря робочої зони. Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони не 

повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій, використовуваних при 

проектуванні виробничих будівель, технологічних процесів, устаткування, 

вентиляції і, для контролю за якістю виробничого середовища і профілактики 

несприятливої дії на здоров'ї працюючих. 

Так як робоча рідина Н2О,  то витоки робочої рідини не сприяють збільшенню 

шкідливих речовин в повітрі, то достатньо лише природної вентиляції приміщення 

для усунення випарів мастил з підшипникових вузлів. 

Освітленість робочої зони. Є два типи освітлення: природне та штучне. 

Штучне освітлення поділяється в залежності від призначення: на робоче, 

аварійне, евакуаційне та охоронне. Розрізнюють такі системи штучного освітлення: 

загальне, місцеве та комбіноване. 

Згідно СНіП 23.05-95, роботи з монтажу, ремонту та обслуговування,  

відносяться до IV розряду зорового навантаження, отже приміщення, де 

встановлено агрегат передбачає використання загального освітлення з освітленістю 

200 лк. 

Шум та вібрація. Джерелом шуму в проектованому насосі можуть бути: 

- вихровий шум і  шум від неоднорідності потоку; 

- ненормальна робота підшипників; 

- незбалансована маса ротора; 

- шум від роботи електродвигуна. 
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Шум на робочих  місцях при тривалості дії більше 4 годин не повинен 

перевищувати нормативних рівнів, значення яких приведені в ГОСТ 12.1.00383. У 

виробничих приміщеннях, на постійних робочих місцях припустимий рівень шуму 

не повинний перевищувати 80 дБА. 

Для зниження рівня шуму до регламентованого в агрегаті необхідно 

дотримуватись наступних заходів: 

1) Експлуатувати установку в номінальному режимі; 

2) Ротор в зборці піддати динамічному балансуванню; 

3) Своєчасно оглядати і планово попереджувальні ремонти. 

Зони з рівнем шуму вище 80 дБА повинні бути позначені знаками безпеки. 

Працюючих у даній зоні повинні забезпечувати засобами індивідуального захисту. 

Періодичне обслуговування агрегату повинне проводитися з застосуванням 

індивідуальних засобів захисту органів слуху за ГОСТ 12.4.051 – 87. Основним 

засобом боротьби з шумом у насосному агрегаті є зменшення шуму в самих 

джерелах, тобто удосконалення конструкції розглянутого агрегату, експлуатація 

насоса на оптимальних режимах роботи, згідно технічних умов. 

При порушенні режимів і технічних умов експлуатації, розцентровки і 

розбалансування агрегату, недосконалості конструкції може виникнути вібрація 

установки. 

При роботі й експлуатації агрегату повинні дотримуватися вимоги і 

рекомендації ДСН 3.3.6.039-99 "Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації".  

Нормальні умови праці повинні бути забезпечені застосуванням 

вібробезпечних машин, застосуванням засобів віброзахисту (фундаментна плита, 

віброізоляція). 

Засоби виміру і контролю вібрації на робочих місцях відповідно до ГОСТ 

12.4.012 - 75. 

Пожежна небезпека. При експлуатації та обслуговуванні агрегату основними 

джерелами виникнення пожежі можуть бути: 

- джерела запалення, пов'язані з електричним приводом насоса; 
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- перевантаження мережі; 

Дія пожежі на людину може викликати небезпечні наслідки: опіки, отруєння 

димом. 

Пожежна безпека повинна забезпечуватися системою запобігання пожежі, 

системою протипожежного захисту, організаційно-технічними заходами. 

Пожежна безпека об'єкта і його складових частин повинна забезпечуватися як 

при експлуатації, так і в разі реконструкції. 

Заходи щодо боротьби з пожежею: 

Дотримання правил пожежної безпеки. Протипожежний захист повинен 

забезпечуватись: 

- застосуванням засобів пожежогасіння; 

- застосуванням автоматичних установок пожежної сигналізації і 

пожежогасіння; 

- застосуванням засобів індивідуального і колективного захисту людей від 

небезпечних чинників пожежі. 

Застосування електроустаткування у відповідній пожежній і вибухонебезпечній 

зоні відповідно до вимог правил пристрою електроустаткуванні. 

Робочим середовищем є рідина – Н2О яка не є горючою. Тому приміщення 

згідно ОНТП 24-86 відноситься до категорії «Д». 

Насосне приміщення за ступенем вибухо- і пожежобезпеки можна віднести до 

безпечного, так як воно не має місць, де б містилися небезпечні речовини. 

У приміщенні встановлено пожежний щит, на якому знаходиться: 

вуглекислотний вогнегасник ВВК – 1,4; 2 и ВП – 5;6;7 (ДСТУ 3734-98), перевагою 

якого є висока ефективність гасіння пожежі, збереження електронного 

устаткування, діелектричні властивості вуглекислого газу, що дозволяє 

використовувати ці вогнегасники навіть у тому випадку, коли не вдається 

знеструмити електроустановку, також має бути  наявність ящика з піском та 

пожежного рукава. 

Небезпека  надзвичайних ситуацій на досліджуваному об'єкті Дослідження 

стійкості роботи насосної станції в надзвичайних ситуаціях здійснюється штабом 
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цивільної оборони підприємства і розрахунково-дослідними групами, які 

створюються з інженерно-технічного персоналу підприємства. До дії роботи в цих 

групах можуть залучатися працівники науково-дослідних і проектно-

конструкторських відділів. 

Для загального керівництва і координації роботи розрахунково-дослідницьких 

груп утворюється група керівництва на чолі з головним інженером. 

Дослідженню піддаються загальні фактори, що впливають на підготовку об'єкта 

до роботи в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу. До цих факторів 

належать: 

- район розміщення насосної станції щодо об'єктів підвищеної небезпеки; 

- внутрішнє планування станції; 

- підготовленість об'єкта до відновлення; 

- аналіз стійкості об'єкта до ударної хвилі; 

- аналіз пожежної безпеки і вогнестійкості станції. 

План дій органів управління і сил ЦО в мирний час складається з п'яти розділів 

текстової частини та додатків до них. Текстова частина плану включає: 

1. Висновки щодо оцінки обстановки на території об'єкта; 

2. Приведення в готовність та організація роботи органів управління в НС; 

3. Сили ЦО об'єкта, що залучаються до виконання аварійно-рятувальних, 

пошукових та відновлювальних робіт. Сили ЦО об'єкта, що залучаються до 

ліквідації наслідків НС; 

4. Організація забезпечення заходів та дій ГО; 

5. Організація у правління, сповіщення і зв'язку. 

 

9.2 Розробка контурного заземлення насоса СВН 80-32 

 У відповідності до вимог ПУЕ визначається допустимий опір розтіканню 

струму в заземленні. Rз. Для мереж з напругою до 1000 В можна взяти Rз = 4 Ом 

[15]. 

 Визначаємо питомий опір ґрунту, який рекомендовано для розрахунків 

)(200. смОмтабл ⋅=ρ [15]. 
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 Визначається підвищувальний коефіцієнт для труб вертикальних заземлювачів 

..тпκ
. та для з’єднувальної полоси ..спκ

. , які враховують зміну опору грунту в різні 

пори року залежно від наявності опадів. 2.. =тпκ  5.. =тпκ [15]. 

 Визначаємо питомий розрахунковий опір ґрунту для вертикальний електродів 

.таблтρ з урахуванням несприятливих умов за допомогою підвищувального 

коефіцієнта 

.     (9.1) 

 

. 200 2 400( )таблт Ом смρ = ⋅ = ⋅  

 

 Визначається питомий розрахунковий опір для горизонтального заземлювача  

 

... сптаблтаблт κρρ ⋅= .                  (9.2) 

 

. 200 5 1000( )таблт Ом смρ = ⋅ = ⋅  

 

 Визначається відстань від поверхні землі до середини вертикального 

заземлювача  

 

2
3

l
ht

m+=  .     (9.3) 

 

де hз – глибина заглиблення труб, см hз = 80 см [15]. 

lт  - довжина вертикального заземлювача, см lт 200 см [15]. 

 

( )Омt 18010080 =+=  

 Визначається опір розтіканню струму для одиничного вертикального 

заземлювача, який розташований нижче від поверхні землі 
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( )ОмRТ 1,1)12,09,1(5,1366,0 =+⋅=  

 Визначається необхідна кількість вертикальних заземлювачів без урахування 

коефіцієнта екранування 

 

η
..

3
TET

Т

n
R
R ⋅= .     (9.5) 

 

 Визначається відстань між вертикальними заземлювачами hст із 

співвідношення с =   . Для стаціонарних заглиблених заземлювачів це 

співвідношення береться таким: С =1 

 

clL TT
⋅= .     (9.6) 

 

( )смLT 200=  

 

 Визначаємо коефіцієнт екранування труб при числі труб та відношенні 

l

L
с

T

T= , nT
=2 труби, η

..TE
=0,85 [15]. 

 Визначається необхідна кількість вертикальних заземлювачів з урахуванням 

коефіцієнта екранування: 

η
..3

..

TE

T

TE

R

R
n

⋅
= .            (9.7) 
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32,0
85,04

1,1
..

==
⋅

n ET
 

 

 Приймаємо n ET ..
=1 [15]. 

 Визначається розрахунковий опір розтіканню струму при взятому числі 

вертикальних заземлювачів n ET ..
 

η
.... TEET

T

розр

n

R
R

⋅
= .                                   (9.8) 

 

29,1
85,01

1,1
==

⋅
R розр

 

 Визначається довжина з’єднувальної смуги 

 

).1(05,1 ....
−⋅= ⋅ nLL ecТСЗ

    (9.9) 

 

( )смL СЗ 61)129,1(20005,1.. =−⋅⋅=  

 Визначається опір розтіканню струму в з’єднувальній смузі 

 

.

3

2
..

..

. lg366,0
3

bh

L

L
R

c

сз

сз

таблс

⋅
⋅ ⋅=
ρ

             (9.10) 

 

( )ОмR 1,748,1
61

800
366,03 =⋅⋅=  

 

 Визначається коефіцієнт екранування  для з’єднувальної смуги  

 

34,0
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=η
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 Визначається розрахунковий опір для розтікання електричного струму в 

з’єднувальній смузі з урахуванням коефіцієнта екранування: 

 

.

...

..

,. η
СЗЕЕ

ПЗ

Срозр

n

R
R

⋅
= .                    (9.11) 

 

( )ОмR Срозр 46,4
34,0085

29,1
..

==
⋅

 

 

 Визначається загальний розрахунковий теоретичний опір розтіканню струму 

від вертикальних заземлювачів та з’єднувальної смуги: 

 

.

....

..

11
1

RR

R

СрозТроз

загроз

+

=                        (9.12) 

 

( )ОмR загроз 7,3..
=  

 

Загальний розрахунковий теоретичний опір розтіканню струму від вертикальних 

заземлювачів знаходиться в межах допустимого опору розтіканню струму в 

заземленні. RR загроз 3..
≈   
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 Рисунок 9.1 - Схема заземлення 

 

9.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності 

людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів 

ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій — це підготовка та реалізація 

комплексу правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання безпеки, 

проведення оцінки рівнів ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації на основі даних моніторингу (спостережень), експертизи, 

досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій із метою недопущення їх 

переростання у надзвичайну ситуацію або пом'якшення її можливих наслідків. 

Пожежна безпека - стан об'єкта, при якому виключається можливість пожежі, 

а в разі його виникнення запобігається вплив на людей небезпечних його факторів і 

забезпечується захист матеріальних цінностей. 
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Пожежна безпека забезпечується системою запобігання пожежі і системою 

пожежного захисту. У всіх службових приміщеннях обов'язково повинен бути 

«План евакуації людей при пожежі», що регламентує дії персоналу у разі 

виникнення вогнища загоряння і вказує місця розташування пожежної техніки. 

Аналізуємо приміщення по складності виникнення пожежі. Згідно ОНТП 24-

86, приміщення належить до категорії Д пожежонебезпечним. В приміщенні 

присутні легкозаймисті речовини - папір, дерево, мастило. 

Можливими причинами пожежі можуть бути: 

1. Коротке замикання в електричній проводці. 

2. Загоряння паперу, дерева через необережне поводження з вогнем. 

3. Поширення вогню з сусідніх приміщень. 

Попередження виникнення пожежі: 

1. Розробка правил безпечної поведінки з вогнем. 

2. Усунення можливості виникнення короткого замикання в мережі. 

Виникнення пожежі найчастіше може відбутися через коротке замикання 

обладнання або необережного поводження з вогнем. В разі виникнення пожежі 

необхідно дотримуватися порядку дій при виникненні пожежі в освітніх закладах. 

Порядок дій при виникненні пожежі. 

При виникненні пожежі дії працівників відділу освіти, залучених до її гасіння, 

мають бути спрямовані на створення безпеки працівників та відвідувачів, їх 

евакуацію та рятування. 

Кожний працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах 

горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), 

зобов’язаний: 

- негайно повідомити про це за тел.101 пожежну частину ( при цьому слід 

чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та 

прізвище); 

- задіяти систему оповіщення людей про пожежу; 

- розпочати самому і залучити інших до евакуації людей із будівлі до 

безпечного місця згідно з планом евакуації; 
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- сповістити про пожежу керівника закладу або його заступника. 

Начальник відділу освіти, його заступник, який прибув на місце пожежі, 

зобов’язаний: 

- перевірити чи повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі; 

- здійснити керівництво, евакуацію людей та гасіння пожежі до прибуття 

пожежних підрозділів. організувати перевірку наявності всіх людей, евакуйованих із 

будівлі за списками; 

- виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає 

розміщення  під’їзд них шляхів або водо джерел (восховище перед Центральни 

корпусом); 

- вивести з небезпечної зони всіх працівників, не зайнятих ліквідацією пожежі; 

- при необхідності викликати до місця пожежі медичну та інші служби; 

- припинити всі роботи, не пов’язані із заходами щодо ліквідації пожежі; 

- організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи 

вентиляції і здійснення інших заходів, які сприяють запобіганню  поширення 

пожежі; 

- забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та в гасінні пожежі 

від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених 

температур, уражених електрострумом тощо; 

- організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, 

визначити місця їх складання і забезпечити, при потребі, їх охорону; 

- інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі. 

4.Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно: 

- з урахуванням обстановки, що склалася, визначити найбезпечніші  

евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони у найкоротший термін; 

- евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і в 

суміжних з ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню і продуктів 

горіння; 

- виставити пост безпеки біля входу у будівлю, щоб працівники не 

повертались туди, де виникла пожежа; 
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- при гасінні слід намагатися в першу чергу забезпечити сприятливі умови для 

безпечної евакуації людей; 

- слід утримуватись від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання 

скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень. 

Залишаючи приміщення або будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно 

зачиняти всі двері і вікна. 
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