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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: 66 сторінок, 28 рисунків, 8 таблиць, 27 літературних 

джерел. 

Тема магістерської роботи – «Вплив підводу на кавітаційні характеристики». 

Мета роботи  –  дослідження впливу дифузора на вході в робоче колесо на кавітаційні 

характеристики. 

Задачі дослідження: 

- огляд літератури за методами досліджень впливу підводу на кавітаційні 

характеристики; 

- проектування різних варіантів проточних частин, дослідження і порівняння 

їх; 

- проведення числових дослідів для спроектованих проточних частин; 

- аналіз і оцінка результатів досліджень, розробка рекомендацій до 

проектування. 

У розділі охорони праці зроблений опис: вимог до роботи з персональним 

комп’ютером (ПК), шкідливих і небезпечних факторів при роботі з ПК, стійкості 

об’єкту при надзвичайних ситуаціях. Також був проведений розрахунок захисного за-

землення. 

Ключові слова: ВІДЦЕНТРОВИЙ НАСОС, РОБОЧЕ КОЛЕСО ДВОСТОРОН-

НЬОГО ВХОДУ, ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, КАВІТАЦІЯ, НАПІВСПІРАЛЬНИЙ 

ПІДВІД, ШВИДКІСТЬ.  
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 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ІНДЕКСІВ І СКОРОЧЕНЬ 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: 
 

N - Частота обертання (об/хв); 

ns - Коефіцієнт швидкохідності. 

Скр - Критичний кавітаційний коефіцієнт швидкохідності. 

Q - Подача насоса, м3/год. 

Н  - Напір, м. 

ρ - Густина рідини, кг/м3. 

D2 - Зовнішній діаметр робочого колеса, м. 

D0 - Діаметр вхідної воронки РК, м. 

b2 - Ширина РК (однієї половинки), м. 

dвт - Діаметр втулки РК, м. 

ZРК - Число лопатей РК, шт. 

NPSH(Δh) - Кавітаційний запас, м. 

NPSHI - Кавітаційний запас NPSHi: видимий початок кавітації; тобто 

видимі перші кавітаційні пузирі, м 

NPSHA - Наявний кавітаційний запас, м. 

NPSHR - Потрібний кавітаційний запас, м. 

NPSH3(Δhкр) - NPSH для 3% падіння повного напору, м. 

Vm - Меридіанна складова абсолютної швидкості, м/с. 

Vu - Окружна складова абсолютної швидкості, м/с. 

α1 - Кут атаки, °. 

β1 - Кут потоку перед вхідною кромкою РК, °. 

  

СКОРОЧЕННЯ  

  

РК - Робоче колесо 

ВНЛ - Вхідні направляючи лопаті 

ККД - Коефіцієнт корисної дії 
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ВСТУП 

У наш час люди споживають більше електричної енергій ніж будь коли, так як 

кількість електроприборів у домі постійно зростає, а двигуни внутрішнього згорання 

відходять на другий план, поступаючись місцем електричним. Тому виникає потреба 

збільшувати потужність живильних насосів для ТЕС і АЕС. Це призводить до 

необхідності створення живильних високообертових насосів.  

Загальні вимоги до створення живильних пристроїв - це забезпечення максима-

льної економічності і в той же час забезпечення максимальної надійності, що в кінце-

вому рахунку визначає витрати життєвого циклу. Під забезпеченням надійності розу-

міється широке коло вимог: 

- мінімальний рівень пульсацій тиску; 

- мінімальний рівень вібрації; 

- відсутність кавітаційної ерозії; 

- стабільна напірна характеристика певної крутизни; 

- мінімальні стаціонарні і нестаціонарні радіальні і осьові сили, в тому числі і 

від рециркуляції; 

- жорсткий вал; 

- міцність; 

- вибір матеріалу; 

- технологія виготовлення (точність виготовлення і збірки); 

- маса насоса; 

- ремонтопридатність. 

Всі вище перераховані вимоги по надійності в тій чи іншій мірі залежать від 

розроблюваної проточної частини насоса. До найбільш важливих вимог, що належать 

до проточної частини насоса, можна віднести: 
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- відсутність кавітаційної ерозії при окружній швидкості на вході U1 ≥ 50 м/с; 

- наявність стабільної напірної характеристики певної крутизни; 

- мінімальні стаціонарні і нестаціонарні радіальні й осьові сили, в тому числі і 

від рециркуляції; 

- мінімальний рівень пульсацій тиску. 

Збільшення кількості ТЕС та АЕС призводить до розробки нових живильних 

насосів, а також удосконаленню вже існуюючих, за рахунок зміни форм проточних 

частин та  вивчення руху рідини в них. 

Аналіз зарубіжних конструкцій підводів високообертових насосів показав, що 

для вирівнювання і стабілізації потоку на вході в робоче колесо, ділянку підводу на 

вході в колесо виконують подовженою в осьовому напрямку, крім того, в деяких кон-

струкціях насосів цю ділянку виконують з невеликим дифузором. Тому, для переві-

рки та аналізу впливу дифузора на вході в робоче колесо на структуру потоку, енер-

гетичні і кавітаційні якості, пропонується в даній роботі виконати для обраного напі-

спірального підводу чисельне дослідження течії для різних варіантів дифузорів на 

вході в робоче колесо. 

Об'єкт дослідження – структура течії в проточній частині відцентрового 

насоса з параметрами: 

- подача насоса в номінальному режимі  Q = 2500 м3/год; 

- напір Н = 630 м;   

- частота обертання ротора насоса n = 5180 об/хв. 

Предмет дослідження – вплив форми підводу на кавітаційні характеристики. 

Методи дослідження – при вирішенні поставлених завдань використовувався 

чисельний метод дослідження.  

Чисельне дослідження течії в каналах проточної частини відцентрового насоса  

проводилося за допомогою програмного продукту (ПП) ANSYS CFX. В основу да-

ного ПП покладений метод чисельного вирішення системи рівнянь, що описують фу-

ндаментальні закони гідромеханіки: рівнянь руху в'язкої рідини разом з рівнянням 



8 

 

нерозривності, що забезпечує обґрунтованість вживання даного методу при дослі-

дженні течії в каналах проточної частини відцентрового насоса. 
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1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Теоретичні відомості 

 

Конструкція підводу [2] забезпечує створення тієї чи іншої структури потоку пе-

ред входом в робоче колесо. А саме ця структура потоку, створена підводом, значно 

впливає на ККД і характеристики насоса в цілому. 

Основними функціями підводів є: 

- з мінімально можливими втратами підвести потік рідини від всмоктуючого тру-

бопроводу на вхід у робоче колесо; 

- створення рівномірного (або вісесиметричного) поля швидкостей перед робочим 

колесом; 

- забезпечити заданий момент швидкості К на вході в робоче колесо. 

Підводи повинні виконувати свої функції, як при оптимальних, так і режимах, від-

мінних від оптимального, коли на вході в колесо виникають зворотні течії[3], завих-

рення і т.п. У практиці насособудування застосовують дві конструктивних схеми пі-

дводів [4,11]: 

1. Осьовий підвід; 

2. Боковий підвід. 

Для забезпечення високих гідравлічних властивостей насоса втрати в підводі по-

винні бути мінімальними, а потік на виході з нього - вісесиметричним. Повністю цим 

вимогам задовольняє тільки один тип підводу - осьовий, в формі прямовісного коні-

чного конфузора (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 - Осьовий підвід 
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Осьовий підвід застосовують в консольних і в багатьох вертикальних насосах. Ко-

нічний осьовий підвід є найкращим для застосування . Він забезпечує стабілізацію 

потоку і рівномірний розподіл по перерізу швидкості на вході в робоче колесо. 

Однак, переважна більшість відцентрових насосів - це насоси двоопорні, з прохі-

дним валом щодо корпусу насоса. Підвід перекачуваної рідини до робочого колеса в 

цьому випадку відбувається збоку, під прямим кутом до осі вала (рис. 1.2.). 

 

Рисунок 1.2 - Боковий підвід 

 

Поворот потоку з радіального напряму в осьовий і обтікання прохідного валу при-

зводить не тільки до збільшення гідравлічних втрат в порівнянні з осьовим підводом, 

але і до нерівномірного розподілу швидкостей по колу входу в робоче колесо. Це при-

зводить до нестаціонарності течії в каналах робочого колеса, існує небезпека відриву 

потоку при обтіканні вхідних кромок лопатей. Треба відзначити, що чим більше кое-

фіцієнт швидкохідності, то більше вплив зазначених чинників на економічність на-

соса в цілому . Конструкція підводу впливає не тільки на енергетичні характеристики 

насоса, але й  на його кавітаційні якості, і зі збільшенням всмоктуючої здатності ро-

бочого колеса цей вплив зростає . 

Найбільш широке застосування в конструкціях відцентрових насосів знайшли два 

види бокового підводу: 

- кільцевий підвід, який зазвичай не створює момент швидкості на вході в робоче 

колесо; 
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-напівспіральний підвід, який створює певний момент швидкості на вході в ро-

боче колесо. 

Кільцевій підвід [11] часто зустрічається в грунтових, шламових, багатоступене-

вих насосах. Перекачувана рідина в колесо подається по радіусу (без окружної скла-

дової). При обтіканні валу утворюються «вихрові» зони. При обертанні валу, потік 

рідини по обидва боки від нього виходить нерівномірно. Таким чином, кільцевий пі-

двід створює нерівномірне поле швидкостей, яке призводить до зниження ККД. Од-

нак простота його виготовлення часто обумовлює застосування такого типу підвід. 

Застосування напівспірального  підводу в насосах з прохідним валом сприяє по-

ліпшенню обтікання валу і отримання більш однорідного поля швидкостей на вході в 

р.к. в порівнянні з кільцевим підводом. 

Циркуляція рідини, створювана напівспіральним підводом, покращує антикавіта-

ційні властивості і гідравлічний ККД насоса. Насоси з напівспіральним підводом ма-

ють високі техніко-економічні показники і не поступаються за ККД і всмоктуючою 

здатністю насосам з осьовим підводом. 

Позитивні якості напівспірального підводу можна пояснити наступними факто-

рами: 

- «язик» підводу стабілізує потік і призводить до стійкого обтіканню валу насоса, 

причому точка з'єднання потоку не зміщується, а залишається близько «язика»; 

- вхідна циркуляція потоку локалізує вплив вихрової зони валу, отриманої при об-

тіканні його потоком; 

- створена незначна за розмірами «вихрова» зона стабільна і не є джерелом дода-

ткових втрат. 

Зниження втрат у напівспіральному підводі і в колесі пояснюється відсутністю 

впливу вихрових зон при циркуляційному обтіканні валу на течію у вихідному пере-

різі підводу, зменшенням кута атаки потоку на лопаті робочого колеса і відносної 

швидкості. 

Неоднорідність потоку, яка формується боковим підводом на вході в р.к., впливає 

на перебіг робочого процесу в цілому [3]. Облік цього впливу залежить від призна-

чення, конструктивного типу насоса, енергонавантаженості ротора. У насосах малої 
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швидкохідності і малої потужності, якщо немає спеціальних вимог по кавітаційним і 

вібраційним характеристикам, можна застосовувати будь-які типи бічних підводів. 

Потрібно відзначити, що рівні шуму і вібрації увійшли в номенклатуру основних 

показників якості створюваних насосів, характеризують їх вдосконалення з точки 

зору функціональних, конструктивних і технологічних критеріїв, є діагностичними 

параметрами, що забезпечують достовірну оцінку технічного стану насоса, що дозво-

ляють своєчасно виявити несправності і відмови його вузлів. Тому в насосах високої 

швидкохідності слід приділяти особливу увагу питанню формування підводом потоку 

з малою нерівномірністю, тому що створення такої структури на вході в р.к. значно 

покращують експлуатаційні показники насоса. 

Розглянемо вплив закрутки потоку на характеристики насоса. Треба відзначити, 

що закрутка потоку у напрямку обертання робочого колеса призводить до зниження 

напору і до збільшення крутизни напірної характеристики . У насосах з низьким ns це 

використовується для отримання стійкої крутопадаючої характеристики. Однак пот-

рібно зазначити, що кавітаційні якості при наявності невеликої позитивної закрутки 

поліпшуються. 

Перейдемо до розгляду впливу нерівномірності потоку, створюваного підводом 

на характеристики насоса. При розрахунку робочого колеса зазвичай приймається до-

пущення, що потік на вході в РК рівношвидкісний. Однак у всіх звичайних бічних 

підводах існує окружна нерівномірність потоку на виході з підводу, надаючи прямий 

вплив на процес, який відбувається в РК. Цей вплив існує навіть на розрахунковому 

режимі роботи. Наявність нерівномірного розподілу швидкостей, як по радіусу, так і 

по колу призводить до нестаціонарності течії в р.к. Крім загального порушення гра-

ничних умов на вході в р.к. нестаціонарне обтікання профілів лопатей може привести 

до турбулізації течії в пограничному шарі, значно збільшуючи втрати енергії потоку 

на тертя в колесі . Однак, крім проблем, пов'язаних з нестаціонарним обтіканням ло-

патей колеса, для р.к. з  високою швидкохідністю окружна нерівномірність розподілу 

осьових швидкостей на вході , призводить до зниження напору до 40%, що не дозво-

ляє досягти розрахункових параметрів навіть при правильно спроектованому р.к. 
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Нерівномірність потоку на виході з підвода має вагомий вплив на всю сукупність 

експлуатаційних якостей насоса - енергетичні та кавітаційні, вібраційні і шумові ха-

рактеристики, надійність в роботі і термін служби насоса в цілому. За даними [5] на-

ведених результатів випробувань можна відзначити, що при збільшенні нерівномір-

ності потоку на виході з підводу на 4% відносний ККД насоса на оптимальному ре-

жимі знизився на 2%, Скр - на 9%, а відносне віброприскорення зросло на 70 ... 80% в 

усіх координатних напрямках. Крім того, оптимальний режим роботи по подачі збі-

льшився на 5%. Теоретичний аналіз можливості зсуву оптимального режиму роботи 

з подачі дозволяє зробити висновок, що воно можливе в будь-яку сторону і залежить 

від узгодженості елементів проточної частини і форми характеристик втрат енергії в 

кожному елементі. 

Проведені випробування відцентрових насосів різних конструкцій[6] показують, 

що форма підводів мало впливає на кавітаційні і напірні характеристики. Зміна цих 

параметрів для різних форм підводів знаходиться в межах ± 2,5-3%. 

 

1.2 Експериментальні та розрахункові дослідження 
 

Вважають, що осьовий підвід забезпечує потік без закрутки (К1 = 0) при вході в 

робоче колесо [7]. Для запобігання закрутки потоку в підводі самим робочим колесом 

виконується ребро обтічної форми, спрямоване вздовж осі обертання ротора (на ри-

сунку 1.3 повернуто умовно на 90 °). 

 

Рисунок 1.3 – Встановлення ребра в осьовому підводі 
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 У статті [8] було проведене дослідження по впливу впускних напрямних лопа-

ток, які встановлювались в осьовому підводі для отримання закрутки потоку на вході 

в робоче колесо та їх вплив на кавітаційні характеристики насосу. 

У промислових відцентрових компресорах попереднє регулювання вхідними 

напрямними лопатями є широко використовуваним підходом для регулювання тиску 

і масової витрати при постійній швидкості обертання. Завдяки перевагам зручної 

установки і практичного ефекту, ВНЛ, використовувані в відцентрових компресорах, 

були мало вивчені протягом декількох десятиліть. У порівнянні з відцентровими ком-

пресорами, використання попереднього регулювання ВНЛ вкрай рідке для відцентро-

вих насосів. Основна причина полягає в потенційному погіршенні характеристик 

кавітації. При установці ВНЛ на вході в відцентровий насос неминуча втрата тиску 

виникає через втрати на тертя на поверхні ВНЛ і втрати частоти на передньому краї 

ВНЛ. Втрата тиску на вході насоса є одним з найбільш важливих факторів для кавіта-

ційних характеристик відцентрових насосів. 

Кавітація зазвичай призводить до коливань тиску і нерівномірного розподілу 

навантаження, що серйозно знижує ефективність насосів і впливає на їх стабільні 

діапазони роботи. Через важливості явища кавітації було проведено багато до-

сліджень з вивчення кавітації в відцентрових насосах експериментально і чисельно 

[9,10]. Стробоскопічне світло використовувалося для стандартного зображення, а ви-

сокошвидкісне відео з освітленням використовувалося для спостереження автоколи-

вальних станів кавітації в відцентровому насосі Куті-Дельгоша і ін. [9].  

На рисунку 1.4 показаний ескіз випробуваного відцентрового насоса з ВНЛ. Па-

раметри відцентрового насоса і ВНЛ наведені в таблиці 1.1. Як показано на рисунку 

2.1, ВНЛ встановлені у всмоктувальній трубі перед впускним отвором робочого ко-

леса. Відстань між центральною лінією ВНЛ і впускним отвором робочого колеса ста-

новить 380 мм. 
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Рисунок 1.4 – Насос для випробування із встановленими ВНЛ 

(inlet guide vanes – ВНЛ, suction pipe – підвід, impeller – робоче колесо, volute – відвід) 

 

 Таблиця 1.1 – Параметри відцентрового насоса та ВНЛ 

Параметри Значення 
Позначення, розмір-

ність параметрів 

Подача насоса 340 Q, м3/год 

Напір 30 Н, м 

Частота обертання ротора 

насоса 
1450 n, об/хв 

Зовнішній діаметр РК 329 D2, м 

Діаметр вхідної воронки ро-

бочого колеса (РК) 
200 D0, м 

Число лопатей РК 6 ZРК, шт. 
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ВНЛ були спеціально розроблені для РК відцентрового насоса (чия первісна 

конструкція не включала їх) під проектним обмеженням впровадження умов без 

удару на вході РК при його номінальних робочих умовах [17]. Шість ВНЛ рівномірно 

розташовані у всмоктувальній трубі уздовж окружного напрямку, як показано на ри-

сунку 1.5. Кут попереднього нахилу ВНЛ може регулюватися шестернями, керова-

ними ручним колесом. Коли тангенціальний напрямок ВНЛ вирівняно з осьовою 

лінією всмоктуючої труби, кут попереднього нахилу визначається як 0°. Кут позна-

чається як позитивний, так як кругова швидкість на виході ВНЛ має ідентичний 

напрямок з обертанням робочого колеса. 

 

Рисунок 1.5 – Дослідні ВНЛ 

 

На рисунку 1.6 показана установка для експериментальних вимірювань. Випро-

бувальний пристрій складається з трьох секцій: (1) секція водопостачання: резервуар 

для води, вакуумметр і регулюючий клапан; (2) секція насоса: ВНЛ, відцентровий 

насос, датчик крутного моменту і двигун; (3) вихідна секція: манометр, витратомір 

турбіни і регулюючий клапан. Аналіз невизначеності системи свідчить про те, що по-

хибка вимірювання продуктивності відцентрового насоса становить ± 0,36%. Продук-

тивність насоса, включаючи характеристики напору, ефективності і кавітації, 

вимірювалася без і з ВНЛ для порівнянь. 
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Рисунок 1.6 - Установка для експериментальних вимірювань: 

1- засувка; 2- витратомір; 3- манометр; 4- двигун; 5- регулятор крутного мо-

менту; 6- відцентровий насос; 7- ВНЛ; 8- вакууметр; 9- засувка; 10 - бак з водою. 

 

Модель турбулентності k-ε широко застосовується в турбомашинах, яка підхо-

дить для моделювання складного потоку і високоінтенсивної обчислювальної об-

ласті. Що стосується кавітаційного потоку, рідина в відцентровому насосі стискається 

і складається з рідкої води і пари. Тому модель зміни турбулентності  k-ε повинна 

бути змінена для поліпшення точності передбачення для умови кавітації. 

У цій розрахунковій роботі використовується комерційний CFD-код CFX 13.0. 

Рівняння, які вирішуються в розрахунку, є рівняннями Нав'є-Стокса, пов'язаними з 

моделлю турбулентності  k-ε і моделлю кавітації транспортного рівняння. Просторова 

область дискретизується з використанням методу скінченних об'ємів на основі еле-

ментів. 

Щоб тиск на вході в насос відповідав експериментальній роботі, задано загаль-

ний тиск на вході в насос. Вибирається масова витрата на виході насоса. Настрою-

ються функції стінки накладаються для вирішення пристінкового потоку поблизу 

стінки без ковзання по лопатках і бічних стінок робочого колеса, спіральному корпусу 

і впускним і випускним стінкам труби. Тиск на вході насоса поступово зменшується, 
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поки не буде досягнута конвергенція при кожному заданому робочому стані в ро-

зрахунках кавітаційного потоку. 

На рисунку 1.7 показаний розрахунковий домен і сітка відцентрового насоса з 

ВНЛ. Область обчислень складається з трьох модулів: всмоктуючої труби без або з 

ВНЛ, робочого колеса та відводу, що відповідає реальному насосу в експерименті. 

Всі осередки представляють собою структурні гексаедри в обчислювальній області, а 

сітки на поверхні лопаті і спіральному язику локально згущують, щоб фіксувати де-

талі потоку і покращувати точність розрахунку, як показано на рисунку 1.7б-г. 

Для розрахунку характеристик насоса в розрахунковій точці без кавітації, вико-

ристовуються п'ять різних щільностей сітки, як показано в таблиці 1.2. Модельовані 

результати показують слабкий вплив щільності сітки на напір насоса  і ККД  у цьому 

моделюванні. Тому для зменшення розрахункових навантажень використовується 

грубіша сітка з 1 804 742 елементами для наступних розрахунків. 

 

Таблиця 1.2 –Кількість комірок сіток 

 

На рисунку 1.8 показано порівняння напору насоса і ККД без ВНЛ між експе-

риментальними і чисельними результатами. Існує гарна кількісна згода при витраті 

260-370 м3/год, при цьому максимальні відносні похибки менше 5,0%, що демон-

струє, що чисельні розрахунки точно імітують продуктивність насоса. 

 

 

 

    Сітка 1    Сітка 2    Сітка 3    Сітка 4    Сітка 5 

Підвід    723,855    723,855    723,855    723,855    723,855 

РК    417,396 1,048,831  1,942,195  2,714,058  3,696,570 

Відвід    663,491    663,491    663,491    663,491    663,491 

Загальна 

кількість 

1,804,742  2,436,177  3,329,541  4,101,404  5,083,916 
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    а)     б) 

 

   в)          г) 

 Рисунок 1.7 - Розрахунковий домен і сітка відцентрового насоса з ВНЛ: 

 а) увесь прохід; б) робоче колесо; в) відвід; г) ВНЛ 

 

 

Рисунок 1.8 - Порівняння напору насоса і ККД без ВНЛ 
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На рисунку 1.9 показані експериментальні результати напору насоса і ККД без 

і з ВНЛ для різної подачі. Як видно з рисунку 1.9а, на напір насоса значно впливає 

попередня регулювання ВНЛ. Напір збільшується зі зменшенням негативного кута 

поверхні, і зменшується зі збільшенням позитивного кута поверхні. 

Для подачі 150-375 м3/год ККД відцентрового насоса при попередньому регу-

люванні вище, ніж без ВНЛ, як показано на рисунку 1.9б. Максимальне збільшення 

ефективності становить понад 2,0% навколо області розробки. У порівнянні з насосом 

без ВНЛ, підвищення ККД насоса як для позитивних, так і для негативних пере-

двіхрьових регулювань в основному пояснюється оптимізованою схемою потоку на 

вході в РК і поліпшеним полем потоку в ньому [17,18]. Інша причина полягає в тому, 

що рівномірно розташовані лопаті у всмоктувальній трубі гомогенізують локальне 

поле потоку, яке насправді нерівномірно через суміші і фланця перед трубою. 

На рисунку 1.10 показані чисельні результати тривимірних ліній струму в 

насосній всмоктувальній трубі і РК без і з ВНЛ при Q = 260 м3 / год. Тривимірні лінії 

струму в всмоктувальній трубі насоса і РК починаються від входу всмоктуючої труби, 

відбираючи сорок однаково рознесених точок на цій поверхні . 

  

   а) б) 

 Рисунок 1.9 - Експериментальні результати без і з ВНЛ для різної подачі:  

а) напір насоса; б) ККД 

Без ВНЛ лінії течії розташовані прямо у всмоктувальній трубі, а потім посту-

пово обертаються в тому ж напрямку, що і обертальне робоче колесо. Для позитив-

ного передкритичного регулювання рідина має очевидну позитивну циркуляцію у 
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всмоктувальній трубі при проходженні ВНЛ. Сила обертання зростає зі збільшенням 

кута від 12 до 24 °, як показано на рисунку 1.10в, г. Для негативного передкритичного 

регулювання круговий рух ліній струму при -12 ° у всмоктувальній трубі не так оче-

видно, як при 12 °, оскільки рух рідини у всмоктувальній трубі також залежить від 

картини потоку в РК, де обертальна інтенсивність рідини набагато більша, ніж у всм-

октувальній трубі в протилежному напрямку. 

 

  

  а)     б) 

  

 

  в)     г) 

  

  д)     є) 

Рисунок 1.10 – Лінії течії в підводі та робочому колесі: а) без ВНЛ;  

б) ВНЛ 0°; в) ВНЛ 12°; г) ВНЛ 24°; д) ВНЛ -12°; є) ВНЛ -24° 



22 

 

На рисунку 1.11 показані виміряні криві падіння напору без і з ВНЛ при подачі 

Q = 260, 315 і 370 м3 / год, відповідно.  

На рисунку 1.11а наведені чисельні результати при Q = 260 м3 / год. Порівняння 

виміряних і розрахункових результатів показує, що чисельне моделювання може 

точно моделювати тренд падіння напору зі зменшенням NPSHA, особливо раптове 

падіння H в критичній точці. Значення NPSHA, при якому напір падає на 3%, зазвичай 

визначається як чиста позитивна критична висота всмоктування (NPSHC). ВНЛ, вста-

новлені перед насосом, викликають гідравлічні втрати, такі як втрати на тертя, втрати 

при ударі і вихрові викиди, тому загальний тиск на вході насоса з ВНЛ нижче, ніж без 

ВНЛ. На рисунку 1.11 показано, що значення NPSHC для відцентрових насосів з ВНЛ 

більше, ніж значення без ВНЛ, що означає, що насос з ВНЛ має гірші характеристики 

кавітації. Однак, з іншого боку, вплив ВНЛ на продуктивність кавітації насоса дуже 

обмежена. Відмінності NPSHC для відцентрового насоса без і з ВНЛ складають 

менше 0,5м при трьох швидкостях потоку. Для цього типу відцентрового насоса він 

як і раніше добре працює як в більшості інженерних додатків, коли NPSHC коли-

вається 0,5 м. 

На рисунку 1.12 показана об'ємна частка пару в РК і загальний контур тиску на 

вході робочого колеса шляхом чисельного моделювання в критичній точці кавітації 

NPSHA = 2,0 м при Q = 260 м3 / год. Через взаємодії обертового робочого колеса і 

стабільної спіралі розподіл тиску в ньому несиметричний, що призводить до неодно-

рідної порожнини в РК. Загальний контур тиску на вході в РК стає нерівномірним, 

коли насос має ВНЛ, як показано на рисунку 1.12б-є. Для позитивного попереднього 

кута нахилу 12° і 24°, як показано на рис.1.12в,г, область високого тиску стискується 

по мірі збільшення кута. На рис.1.12г показано, що центральна область зайнята 

рідиною низького тиску, а рідини високого тиску розділені на шість розривних обла-

стей, коли кут збільшується до 24 °. Зміна розподілу тиску на вході РК для негатив-

ного кута не настільки значимо, як позитивний кут, але на всі контури тиску все ще 

впливають шість ВНЛ, як показано на рисунку 1.12д, є. 
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а)  

 

   б) 

 

      в) 

 Рисунок 1.11 - Експериментальні результати відхилення напору насоса для різ-

них витрат: (a) Q = 260 m3/год; (б) Q = 315 m3/год; (в) Q = 370 m3/год 



24 

 

  

 

а)          б)   

 

   в)      г) 

 

   д)      є) 

 

Рисунок 1.12 - Загальний контур тиску на вході в РК 

 

Засіб зваженого по площі методу ANSYS CFX 13.0 використовується  в даній 

роботі для отримання повного тиску на вході всмоктувальної труби і на вході в РК. 

Середньозважене по площі значення загального тиску, являє собою середнє значення 

загального тиску на поверхні при обліку розмірів елемента сітки. При чисельному 

моделюванні загальний тиск на вході всмоктувальної труби встановлюється на фік-

соване значення для п'яти випадків без і з ВНЛ відповідно до експериментальної 

умови, тому шість значень повного тиску на вході всмоктувальної труби практично 
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однакові. Однак значення на вході в РК різні через різні втрати, викликані ВНЛ при 

різних передвіхрьових кутах. Загальна втрата тиску між всмоктуючим патрубком і 

входом в РК без ВНЛ становить 255 Па, приблизно 1,0% від загального тиску на вході 

всмоктувальної труби. Коли попередній кут ВНЛ становить 24 °, відповідні значення 

зростають до 1777 Па і 7,6%, що узгоджується з контуром тиску на рис.1.12г. 

Безсумнівно, загальні втрати тиску у всмоктувальній трубі з ВНЛ більше, ніж 

без ВНЛ. Для випробуваного відцентрового насоса в цій статті загальні втрати тиску 

при позитивному передвіхрьовому регулюванні більше, ніж при негативному попе-

редньому регулюванню з ВНЛ. Передвіхрьова сила рідини, очевидно, збільшується зі 

збільшенням кута, коли ВНЛ регулюються до позитивного кута. Це також видно з 

подовжених ліній струму, як показано на рис.1.10д, є. Розширені лінії струму означа-

ють велику втрату тертя і, ймовірно, погіршують картину потоку. Наприклад, при 

протилежних кутках до 12 ° і -12 ° загальна втрата тиску позитивного регулювання 

приблизно вдвічі перевищує втрати негативної регуляції. 

На рисунку 1.13а показаний загальний контур тиску на чотирьох поперечних 

перетинах між ВНЛ і входом в РК з рівною відстанню 0,1 м для кута ВНЛ 24°. 

Відповідно до регулюванням ВНЛ, шість розділених областей місцевого високого 

тиску з'являються поблизу стінки всмоктуючої труби, як показано на рисунку 1.13б-

г. У міру того, як текуче середовище тече вниз за течією, шість областей високого 

тиску стають периферійно нерівномірними, а площа цих областей поступово зменшу-

ються, що вказує на те, що швидкість циркуляції зменшується відповідно. Отже, 

відстань між ВНЛ і крильчаткою має очевидний вплив на ефект передвіхрьового ре-

гулювання ВНЛ. 

Експериментальні вимірювання і чисельне моделювання досліджують вплив 

передвключеної регуляції ВНЛ на характеристики напору, ККД і кавітації відцентро-

вого насоса. Експериментальні результати показують, що ККД насоса з ВНЛ вище, 

ніж без ВНЛ, максимальне його підвищення становить понад 2,0% в залежності від 

розроблених умов. Напір відцентрового насоса при позитивному або негативному по-

передньому регулюванні зменшується або збільшується відповідно через зміни 
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кругової швидкості на вході вРК. Ефективність кавітації відцентрового насоса погір-

шується при установці ВНЛ, але зміна NPSHC становить менше 0,5 м. 

 

   а)         б)    в) 

 

       г)    д) 

 

 Рисунок 1.13 – Загальний контур тиску 

 

Чисельний метод перевіряється шляхом порівняння експериментальних і ро-

зрахункових результатів як для некавітаційних, так і кавітаційних потоків в відцен-

тровому насосі. Позитивне або негативне закручення потоку у всмоктуючій трубі до 

колеса чітко показують, як ВНЛ регулюють структуру потоку в відцентровому насосі. 

Обчислені результати показують розподіл каверн в РК і загальний контур тиску на 

вході в нього. Чисельні результати показують, що вплив ВНЛ на кавітаційні характе-

ристики відцентрового насоса обмежений максимальним загальним падінням тиску  

1777 Па (близько 7,6% від загального тиску на всмоктуючої трубці) для попереднього 

кута 24 °. 

Для відцентрового насоса, випробуваного в цій статті, в діапазоні попереднього 

кута від -24 ° до 24 ° попереднього регулювання ВНЛ може значно збільшити або 
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зменшити напір насоса і підвищити ККД в широкому діапазоні роботи і викликати 

обмежений негативний вплив на кавітаційні характеристики. 

 

1.3 Рекомендації по проектуванню підводів 

 

Тривимірний потік в підводі не може бути розрахований простими способами, 

однак можна позначити деякі загальні правила для сприятливих умов потоку[1]: 

1. Меридіанні компоненти профілю швидкості набігаючого потоку перед вхо-

дом робочого колеса можуть вирівнюватися прискоренням потоку і  подовженими 

осьовими лініями струму перед входом в робоче колесо. Бажано, щоб прискорення 

проходило в області з найбільш сильним поворотом потоку (або після нього). 

2. З метою створення більш рівномірного потоку по колу робочого колеса, 

рідина повинна прискорюватися на вході в робоче колесо. Тому, поперечний переріз 

А-В на рис1.14 повинно вибиратися таким чином, щоб був отриманий коефіцієнт при-

скорення с1m / Сa-B = від 1,5 до 2,2. Менше значення може бути застосовано до nq = 

15 і верхнє значення nq> 60. Половина витрати в поперечному перерізі A-B проходить 

через поперечний переріз C-D. Поперечні перерізи C-D або C-M повинні ро-

зроблятися так, щоб переважала приблизно та ж швидкість, що і в A-B, або щоб до-

сягався той же коефіцієнт прискорення c1m / СC-D = від 1,5 до 2,2 від C-D до входу в 

робоче колесо. 

3. Окружний компонент швидкості потоку, що набігає може бути зменшений 

за рахунок зниження стиснення, викликаного втулкою. Якщо підвід дуже великий, 

вхідний конус (або розтруб) відповідно до рис.1.14д, забезпечує сприятливий 

розподіл потоку перед робочим колесом. Цей тип розтруба може вважатися вирішен-

ням проблеми перерозширеного підводу. 

4. При перерозширеному підводі, потік можна згладити за допомогою кільця, 

як показано на рис. 1.14д. Асиметричне кільце може краще перерозподіляти рідину 

на обох половинах вхідної кришки. Також слід зазначити, що рідина при радіальному 

русі всередину прагне зберегти свій кутовий момент відповідно до Cu×r =const, що 

призводить до посилення окружної швидкості і збільшення ризику виникнення 
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вихорів. Тому, розширення вхідної кришки повинно бути якомога меншим в радіаль-

ному напрямку, а великим в осьовому. 

5. Сильні місцеві уповільнення від всмоктувального патрубка до підводу ста-

ють причиною поділу потоків і вихорів. Тому перерозширення кільцевої камери (яка 

сама по собі буде сприяти розподілу потоку по колу) слід уникати. 

6. На кожному вході, в місці, де зустрічаються два часткових потоку навколо 

втулки, обов'язково має бути ребро R1 (рис.1.14). Якщо їм нехтують, то це серйозно 

впливає на кавітаційні характеристики і передачу роботи (коефіцієнт напору і ККД). 

Також може виникнути періодична негативна закрутка, яка призводить до нестійкої 

роботи. 

 

       а) асиметричний;  б) квазисиметричний; в) вхідний конус;  г) вхідне кільце; 

 

   д) кільцевий;   е) спірально симетричний. 

Рисунок 1.14 – Типи підводів 

 

7. Ребро R2 не є необхідним при симетричних входах, але бажано через механі-

чну конструкції: для того, щоб обмежити деформацію корпусу під внутрішнім тиском 

(зверніть увагу на тиск при гідростатичному випробуванні, якщо воно застосову-

ється). При асиметричних входах можна очікувати, що ребро R2 сприяє створення 

більш рівномірного потоку. 
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2 ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВОДУ НА КАВІТАЦІЙНІ ХА-

РАКТЕРИСТИКИ 

 

2.1  Постановка задачі чисельного дослідження (ЧД) 

 

 Об`єкт дослідження - відцентровий насос з робочим колесом двостороннього 

входу . 

 Предмет дослідження – швидкості рідини на вході в РК в залежності від кута 

дифузору в підводі.  

 Параметри насоса наведені у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Параметри насоса в номінальному режимі роботи 

Параметри Значення 
Позначення, розмірність 

параметрів 

Подача насоса 2500 Q, м3/год 

Напір 630 Н, м 

Частота обертання ротора 

насоса 
5180 n, об/хв 

Густина рідини 997 ρ, кг/м3 

Зовнішній діаметр РК 0,422 D2, м 

Діаметр вхідної воронки ро-

бочого колеса (РК) 
0,252 D0, м 

Ширина РК (однієї полови-

нки) 
0,033 b2, м 

Діаметр втулки РК 0,170 dвт, м 

Число лопатей РК 7 ZРК, шт. 

 
Чисельне дослідження проводилося з використанням ліцензійного 

програмного продукту ANSYS CFX 14.5 і ANSYS ICEM CFD 14.5, який надала 

кафедра загальної механіки і динаміки машин Сумського державного університету. 
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Для розрахунку використовувалася робоча станція Intel(R) Corel(TM) i7-7700 

CPU @ 3.60GHz 3.60 ГГц, 32,0 ГБ ОЗУ під керівництвом операційної системи 

Microsoft Windows 7 x64. 

 

2.2 Підготовка вихідних даних для чисельного дослідження (ЧД) 

 

2.2.1  Побудова геометрії розрахункової області 

 

Розрахункова область включає проточні частини які складаються з вхідного 

патрубку, напівспірального підводу і робочого колеса. Розглядається п’ять варіантів 

розрахункових областей, котрі відрізняться кутом дифузорності на виході з підводу, 

кути від 0° до 8° на сторону з кроком 2° (рис.2.1). Для отримання структури потоку, 

яка відповідає дійсному розподілу швидкостей і тисків, на вході в розрахункову 

область проточної частини додається циліндрична ділянка довжиною, яка дорівнює 

чотирьом діаметрам входу. Розрахункова область розбита на елементи для побудови 

сіток із різними параметрами комірок.  

 За допомогою програмного продукту SolidWorks було побудовано половину 

рідкотільної тривимірної моделі розрахункової проточної частини живильного насоса 

з робочим колесом двостороннього всмоктування (рис.2.2). Проточна частина 

складається з вхідного патрубка, напівспірального підводу, робочого колеса 

двостороннього всмоктування. Для зменшення об’єму сітки  розрахункова область 

була спрощена – не моделюється спіральний відвід, який не впливає на кавітаційні 

характеристики. 

 Поверхні, що є суміжними для суміжних елементів, і які утворюють в 

розрахунковій моделі поверхні інтерфейсів, у рідкотільних моделях виділені 

однаковими кольорами.  

 Для розрахунку нашої моделі використовувалися половини вхідного патрубка, 

напівспірального підводу, робочого колеса. Робоче колесо змодельоване з повним 

числом каналів.  
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Рисунок 2.1 – Дифузорність на виході з підводу 

 
Рисунок 2.2 – Складальна рідкотільна модель розрахункової проточної час-

тини живильного насоса 
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2.2.2  Побудова розрахункових сіток і перевірка сіткової незалежності 

 

Побудова розрахункових сіток проводилася з використанням генератора сіток 

ANSYS ІCEM CFD 16.1, що дозволяє одержувати неструктуровану та структуровану 

розрахункову сітку.  

Для перевірки впливу підводу на кавітаційні характеристики було створено 

п’ять підводів з ріними кутами дифузорності на виході. Для побудови сіток 

використовувалися однакові параметри. 

Варіанти сіток для вхідного патрубку, напівспірального підводу, робочого ко-

леса, прийняті за попереднім аналізом і з урахуванням можливості при скороченні 

машинних і часових ресурсів, отримати достатню роздільну здатність розрахункової 

області даних елементів. Також, при побудові розрахункових сіток, враховувалась не-

обхідність забезпечення однакової густини сіток для поверхонь інтерфейсів. 

Для вхідного патрубку побудована гексаедрна сітка з метою скорочення об’ємів 

робочої області, також економляться машинні та годинні ресурси. В таблицях 2.2 – 

2.4 наведені данні з параметрами сіток. 

Таблиця 2.2 – Параметри розрахункових сіток, прийнятих за результатами 

сіткової незалежності 

Найменування параметра 
Напівспіральний 

підвід  

Максимальний об`ємний розмір комірок, мм 15 

Максимальний поверхневий розмір комірок 

для областей інтерфейсів, мм 
4 

Параметри пристінкового шару: 

Висота першого шару, мм 

Кількість шарів, шт. 

Загальна товщина пристінкового шару, мм 

 

0,04 

14 

7,52 

Число елементів сітки, шт. 1643297 

Число вузлів сітки, шт. 501672 
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Таблиця 2.3 – Параметри гексаедрної сітки    

Найменування параметра 
Вхідний 

патрубок 

Максимальний лінійний 

розмір комірок, мм 
15 

Число елементів сітки, шт. 168808 

Число вузлів сітки, шт. 161120 

 

Таблиця 2.4 – Параметри сіток напівспірального підводу 

Найменування параметра 
Напівспіральний підвід 

Диф.2° Диф.4° Диф.6° Диф.8° 

Максимальний об`ємний 

розмір комірок, мм  
15 15 15 15 

Максимальний поверхневий 

розмір комірок для областей 

інтерфейсів, мм 

4 4 4 4 

Параметри пристінкового 

шару: 

Висота першого шару, мм 

Кількість шарів, шт. 

Загальна товщина 

пристінкового шару, мм 

0,04 

14 

7,52 

0,04 

14 

7,52 

0,04 

14 

7,52 

0,04 

14 

7,52 

Число елементів сітки, шт. 1665471 1689135 1712189 1734262 

Число вузлів сітки, шт.  507358 515741 524163 532974 

 

Нижче показані топології розрахункових сіток кожного елемента насоса 

(рис.2.3-2.5). 
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Рисунок 2.3 - Топологія робочого колеса 
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Рисунок 2.4 – Топологія розрахункової сітки для підводу 

 

У випадках побудови неструктурованих сіток вся область спочатку 

розбивалась на комірки у формі тетраедра з наступною перевіркою якості та 

згладжуванням, а потім – пристінковий шар на призматичні комірки. 

У випадках структурованої (гексаедрної) сітки (для вхідного патрубка) споча-

тку будується блочна структура. Після того як ми отримали набір блоків, які тополо-

гічно відповідають вхідній геометрії, треба провести «асоціацію» блоків і геометрії. 

Тобто визначити, яким сторонам геометрії які ребра блоків відповідають. Задається 

кількість сіткових ліній, або розмір комірок і розбиваються отримані блоки на сітку.  
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Отже, отримавши сітку з практично правильних прямокутників, далі прово-

диться згущування в потрібних підобластях, створюється пограничний шар і так далі, 

залежно від специфіки завдання. 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Топологія розрахункової сітки для вхідного патрубка 

 

2.3  Створення розрахункової моделі та задання граничних умов 

 

Для виконання ЧД в ПреПроцесорі була створена розрахункова модель (рис. 

2.6) половини насоса, в яку входять розрахункові сітки вхідного патрубку, напівспі-

рального підводу, робочого колеса насоса. 
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Рисунок 2.6 – Розрахункова область насоса 

 

Були визначені області – домени: 

• «Truba» - вхідний патрубок; 

• «Semivolute» - напівспіральний підвід; 

• «Impeller» - робоче колесо. 

Розрахунок течії проводився спочатку в стаціонарній постановці. Робоча середа (вода 

при 25°С) приймалася нестискуваною, режим течії – турбулентний. 

 Границя входу в розрахункову область обиралась на вході у вхідний трубопро-

від. В якості граничної умови на вході задавалась масова витрата, яка визначалась за 

формулою: 

          𝐺вх =  
𝑄∙𝜌

3600
        

де    - густина води, для даних умов,  = 997 кг/м3; 

      Q – розрахунковий режим досліду, Q=1250 м3/с, приймаємо половину від повної 

подачі, тому що розраховуємо половину проточної частини насоса. 

𝐺вх =
1250∙997

3600
= 346,596 кг/с. 
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 Границя виходу з розрахункової області обиралась на виході з робочого колеса. 

В якості граничної умови на виході задавалась величина статичного тиску, яка розра-

хувалася за формулою: 

𝑃2 = 𝑃1 + 𝜌𝑔𝐻Р.К.      

 

𝑃2 = 3200000 + 997 ∙ 9,81 ∙ 664 = 9,7 МПа 

 

Тип граничної умови визначено як «opening». 

 В розрахунковій області були визначені типи інтерфейсів: 

1) «Interface Truba to Semivolute» - «None»; 

2) «Interface Semivolute to Impeller» - «Frozen Rotor» для стаціонарного розраху-

нку. 

Шорсткість стінок була прийнята для вхідного патрубка - 12,5 мкм, для підводу - 

6,3 мкм, для робочого колеса – 3,2 мкм. 

Для розрахунку була обрана величина критерію збіжності – «Convergence Criteria» - 

RMS = 1·10-4. Також для отримання сталого рішення був обраний додатковий крите-

рій завершення розрахунку – це збіжність величини напору. 

Початкові наближення для стаціонарного розрахунку для кожного режиму – 

«Automatic». 

Розрахунок течії виконувався шляхом чисельного рішення системи рівнянь, 

що описують найбільш загальний випадок руху рідкого середовища, - рівнянь Навьє-

Стокса і рівняння нерозривності. Моделювання турбулентних течій виконувалося з 

використанням рівнянь Рейнольдса, для замикання яких в цьому ПП використову-

ється ряд моделей турбулентності. 

Розрахунок течії проводився в стаціонарній постановці. Робоче середовище 

(вода за нормальних умов) покладалося нестискуваним, режим течії - турбулентний. 

Для замикання рівнянь Рейнольдса використовувалася стандартна k-ε модель турбу-

лентності. 
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При використанні цієї моделі система рівнянь руху рідини доповнюється двома 

диференціальними рівняннями, що описують перенесення відповідно кінетичній енергії 

турбулентності k і швидкості дисипації ε. 
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Параметри ε та μτ визначаються наступним чином: 
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Константи k – ε моделі, згідно роботі [27]: Сμ = 0.09, Сε1 = 1.44, Сε2 = 1.92, σk = 

1.0, σε = 1.3. 

 

2.4  Моніторинг у процесі розрахунку 

 

У процесі розрахунку проводився контроль збіжності за наступним параметрам: 

- за складовими швидкості; 

- повним диференційним напором; 

- за масовою витратою; 

- за параметрами турбулентності. 

Аналіз збіжності показав, що рівень середньоквадратичної нев`язки (RMS 

Residual) не знижувався нижче відмітки 3·10-3, однак при цьому розбіжність за 
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величиною напору, що визначена в двох сусідніх ітераціях склала не більш 1 %. 

Тобто, визнали можливим не продовжувати розрахунок до отримання величини 

нев`язки, встановленої як критерій збіжності (RMS = 1·10-4). 

 

2.5 Аналіз результатів ЧД 

 

2.5.1  Контрольні перерізи та елементи для визначення інтегральних величин 

 

Для визначення інтегральних величин в Постпроцесорі були створені контро-

льні перерізи (рис. 2.7) та елементи, які наведені в таблиці 2.5.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Контрольні перерізи та елементи 
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Таблиця 2.5 – Контрольні перерізи та елементи 

Найменування елемента Позначення елемента 
Характерні параметри 

елемента 

Контрольний переріз на 

вході в половину насоса 
InSemiVolute 

Домен «All Domains» 

Площина YZ, x = 2.00 м 

Контрольний переріз на 

вході в половину РК 
InImp 

Домен « All Domains » 

Площина XY, z = 0.103 м 

Контрольний переріз на ви-

ході з половини РК 
OutletImp 

Домен «Impeller» 

Поверхня обертання,  

вісь – Z, 

R= 0.211 м, z1 = 0.001 м, 

z2 = 0.0331 м 

Контрольний переріз на ви-

ході з половини розрахунко-

вої області насоса 

OutletDomain 

Домен «Impeller» 

Поверхня обертання,  

вісь – Z, 

R= 0.399 м, z1 = 0.001 м,  

z2 = 0.0331 м 

 

2.5.2  Визначення інтегральних характеристик насоса 

 

Подача насоса (Capacity, м3/с) визначалася за масовою витратою через переріз 

InSemiVolute: 

 

Capacity Pump = -massFlow()@OutletImp * 2 * 3600 / 997 [kg/m^3]  

 

Напір розрахункової області насоса (Head Domain, м) визначався за різницею 

повних тисків, осереднених за масовою витратою в контрольних площинах на виході  
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з розрахункової області та вході в насос:  

Head of Pump = (massFlowAveAbs(Total Pressure in Stn Frame)@OutletDomain - 

massFlowAveAbs(Total Pressure in Stn Frame)@inlet_truba ) / 997 [kg/m^3] / g  

 

Одним зі способів виявити чи буде відбуватися кавітація в робочому колесі - це 

визначення швидкостей на вході в нього , тому що різке підвищення швидкості при-

зводить до падіння тиску нижче тиску насиченої пари, що призводить до виділення 

газів з рідини у вигляді бульбашок, які проходячі далі по робочому колесу потрапля-

ють у зону високого тиску та починають схлопуватись руйнуючи при цьому робоче 

колесо.  Тому під час виконання чисельного дослідження треба було визначити мери-

дианну та окружну складову абсолютної швидкості на вході в робоче колесо  для рі-

зних кутів дифузорності на виході з підводу і визначити кращий, а також порівняти 

швидкості на режимах 1,0Qном , 0,5Qном та 0,3Qном. Отримані результати швидкостей 

представлені на рис.2.9 . 

Для визначення потрібних швидкостей був вибраний переріз на вході в робоче 

колесо розташований на відстані 10мм від поверхні інтерфейсу. В цьому перерізі були 

побудовані циліндричні поверхні (рис.2.8) з радіусами, які приблизно знаходяться на 

однаковій відстані один від одного. 

 

Рисунок 2.8 – Циліндричні поверхні (кільця) для визначення швидкостей 



 

 

    

    а)           б) 

  
в) 

Рисунок 2.9  – Епюри розподілу меридіанної складової абсолютної швидкості на режимах: а) 1,0Qном; б) 0,5Qном; 

 в) 0,3Qном. 
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а)          б) 

 

         в) 

Рисунок 2.10 - Епюри розподілу окружної складової абсолютної швидкості на режимах: а) 1,0Qном; б) 0,5Qном; 

в) 0,3 Qном



 

 

Як видно, що кут дифузорності на виході з підводу  не впливає на швидкості на 

досліджуваних режимах, так як вони майже сходяться між собою. 

Також, були визначені величини кута потоку перед вхідною кромкою робочого 

колеса (β1) та величини кута атаки (α1), епюри яких представлені на рисунках 2.11 – 

2.12. 

 

а)       б) 

 

в) 

Рисунок 2.11 –Епюри кута потоку перед вхідною кромкою робочого колеса на 

режимах: а) 1,0Qном; б) 0,5Qном; в) 0,3Qном. 
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а) 

 

        б) 

 

 в) 

Рисунок 2.12 – Епюри кутів атаки на режимах: а) 1,0Qном; б) 0,5Qном; в) 0,3Qном. 
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З отриманих даних видно, що кут дифузорності на виході з підводу також не 

впливає на кути атаки та кути потоку перед вхідною кромкою робочого колеса.  

З вище наведених даних можна зробити висновок, що досліджувані кути дифу-

зорності на виході з підводу не впливають на кавітаційні характеристики насоса, тому 

що меридіанна та окружна складові абсолютної швидкості на вході в робоче колесо, 

а також кути атаки та кути потоку перед вхідною кромкою робочого колеса майже не 

змінюються ні на одному з розрахованих режимах. 
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3  РОЗДІЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

3.1  Аналіз потенційно небезпечних і шкідливих факторів досліджуваного  об`єкту 

 

Магістерська дипломна робота виконувалася у виробничому відділі з викори-

станням комп’ютерної техніки. Приміщення відділу знаходиться на першому по-

версі адміністративної будівлі. Загальна площа приміщення відділу складає 25 м2, 

висота – 3 м, приміщення має 1 вікно. Кількість працюючих в приміщенні 3 чоло-

віки. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 25 / 3 = 8,3 (м2/чол.) 

робочої площі, та 75 / 3 = 25 м3/чол. об’єму приміщення. Згідно із СНиП 2.09.04 – 

87 ’’Административные и бытовые здания’’[10] на кожного працюючого в примі-

щеннях повинно припадати не менше 4,5 м2/чол. (якщо використовується 

комп’ютерна техніка - 6 м2/чол ) робочої площі, та 15 м3/чол. (якщо використову-

ється комп’ютерна техніка – 20 м3/чол ) об’єму приміщення.  Отже, нормативи ро-

змірів та забезпечення працюючих робочою площею та об’ємом приміщення до-

тримано. Також вони відповідають й вимогам ДСанПІН 3.3.2.007–98 ’’Державні 

санітарні правила та норми роботи з візуальними дисплейними терміналами елек-

тронно–обчислювальних машин’’, п.2 ’’Вимоги до виробничих приміщень для екс-

плуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ’’[11]. 

Організація робочих місць проводиться згідно ГОСТ12.2.032–78 ’’Система 

стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования’’[12]. 

Відділ обладнаний персональними комп’ютерами з відео терміналом LG 

24MP580-P, що має екрани з видимою областю 531×289 мм, таким чином розмір 

екрана по діагоналі становить 610 мм. Видимою поверхнею описуваного відео те-

рміналу є площинний екран, який поглинає зовнішні світлові потоки, чим зменшує 

кількість відблисків, що являється найкращим з ергономічної точки зору. З метою 

зменшення миготіння на площині екрана з підвищеною яскравістю, частота кадро-

вої розгортки складає 85, в залежності від режиму роботи і не є меншою ніж вста-

новлені нормами 70–75 Гц. 
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Висота розташування екрана відповідає направленості зору оператора в сек-

торі 50–35° і складає близько 40° по відношенню до горизонталі. Верхній край ек-

рана розміщено нижче рівня очей, тому зчитування інформації з екрана ПК не може 

викликати стан дискомфорту. 

Робочий стіл має стабільну (обладнану додатковими елементами жорсткості) 

конструкцію: площина стола складає 950x600 мм2, висота від горизонтальної лінії 

зору до робочої поверхні стола складає 400–450 мм. Покриття поверхні стола є ма-

товим з коефіцієнтом підбиття 30%, легко чиститься, кути і передня панель дошки 

стола заокруглені. Сидіння комфортне, має заокруглені краї, нахиляється по відно-

шенню до горизонталі вперед на 20° і назад на 140°, розмір його – 350x350мм. Ви-

сота спинки крісла складає 400–450 мм від поверхні сидіння.  

Ширина робочої поверхні робочого стола –950 мм; глибина робочої поверхні 

робочого стола – 520 мм; простір для ніг: заввишки – 650 мм; завширшки – 700 мм; 

завглибшки – 450 мм. 

Конструкція робочого місця користувача ВДТ забезпечує підтримання опти-

мальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг – на 

підлозі; стегна – в горизонтальній площині; передпліччя – вертикально; лікті – під 

кутом 70–90˚ до вертикальної площини. 

 

3.2  Характеристика шкідливих факторів 

 

3.2.1 Мікроклімат 

 

Таблиця 3.1 - Норми мікроклімату для приміщень з ВТД ЕОМ та ПЕМ 

Період року Параметр Метеорологічні умови 
Допустимі 

значення 

Теплий 

 

 

 

Температура повітря 22 - 25 °С 24 - 28 °С 

Відносна вологість 

 повітря 
50 - 60 % 70% 

Швидкість руху повітря 0,25 - 0,30 м/с 
0,2 - 0,4 

м/с 

Холодний Температура повітря 18-20 °С 17-23 °С 
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Відносна вологість  

Повітря 
40 - 50% 65% 

Швидкість руху повітря 0,10 -0,20 м/с  0,3 м/с 

 

Для забезпечення дотримання постійності параметрів мікроклімату примі-

щення відділу обладнано системою опалення та кондиціювання відповідно до 

СНіП 2.04.05-91 ’’Отопление, вентиляция и кондиционирование’’[13].  

 

  3.2.2 Освітленість робочої зони 

 

Освітлення робочого місця - один з найважливіших факторів забезпечення но-

рмальних умов праці. Приміщення відділу має природне та штучне освітлення. Ро-

бота відноситься до IV розряду зорової роботи (середній розмір об'єкту 0,5-1,0 мм) 

відповідно з ДБН В.2.5-28-2006 “Естественное и искусственное освещение”[14] і 

вимагає освітленості 300 – 500 лк. 

 

3.2.3 Шум  

 

Рівень звукового тиску, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих мі-

сцях відповідають вимогам ГОСТ 12.1.003 “ССБТ. Шум. Общие требования безо-

пасности”[15], ДСанПІН 3.3.2-007-98[11] та ДСН 3.3.6-037-99[16], у даному примі-

щенні менший за 75дБ, а на робочих місцях 50дБ. Допустимі рівні ультразвуку по 

ДСН 3.3.5.037-99[17] в місцях контакту частин тіла оператора з робочими органами 

обладнання і не перевищують 100дБ, що відповідає нормі. 

Сумарне значення потужності шуму, що спричинене роботою комп'ютерного 

обладнання, становить близько 25дБ при максимально допустимих значеннях 

50дБ. 

 

 

 

 





51 

 

3.2.4 Електромагнітні випромінювання 

 

Виробниче приміщення, обладнане персональними комп’ютерами з відеотер-

міналом LG 24MP580-P, є джерелом електромагнітних випромінювань: м'якого ре-

нтгенівського, ультрафіолетового, видимого, інфрачервоного, радіочастотного ді-

апазону, електростатичних полів. Енергія рентгенівського та частини інших випро-

мінювань повністю поглинається склом екрану. Навколо працюючого монітору ви-

никають електромагнітні поля низької частоти (від 5 Гц до 400 кГц). 

Корпус системного блоку заземлений, що дозволяє значно зменшити випромі-

нювання, які він створює. 

Вміст озону, оксидів азоту та пилу в повітрі робочої зони не перевищує норм 

у 0,1 мг/м3, 5 мг/м3 та 4 мг/м3 відповідно. 

Гранично допустима напруженість електростатичного поля на робочих місцях 

не перевищує рівнів, наведених в ТСО'99, ГОСТ 12.1.045 “ССБТ. Електростатичні 

поля. Допустимі рівні на робочих місцях та вимоги до проведення контролю”[18], 

ДНАОП 0.00-131-99[19] та ДСанПіН 3.3.2-007-98[11]. 

Режим праці та відпочинку тих, хто працює з ЕОМ, визначається в залежності 

від виконуваної ними роботи відповідно до ДСанПіН 3.3.2-007-98[11]. 

У приміщенні відділу, забезпечується виконання заходів для запобігання на-

копичення статичної електрики - підтримується відносна вологість повітря на рівні 

50-60% за допомогою побутового електрозволожувача “ІОН”. 

 

  3.2.5 Ураження електричним струмом 

 

ПК та електрообладнання в лабораторії живляться від мережі змінного струму 

~ 220 В (однофазна мережа частотою 50 Гц). Тому запроектуємо ряд заходів по 

забезпеченню безпеки при роботі з ними. Згідно “Правил встановлення електрооб-

ладнання“ до робочого місця підведені кабелі. Приміщення відноситься до таких, 

в яких безпека ураження електричним струмом відноситься до І класу згідно ГОСТ 

12.2.007-86[8] та ГОСТ 25861-83[20].  



52 

 

Електробезпека роботи з приладами забезпечується наступними заходами. 

Для захисту приладів від перенавантажень та коротких замикань використовують 

запобіжник. Лінія електромережі для живлення персональних комп'ютерів та обла-

днання виконується як окрема групова трипровідна мережа, шляхом прокладання 

фазового, нульового робочого та нульового захисного провідників. Нульовий захи-

сний провідник використовується для заземлення. ПЕОМ та периферійні пристрої 

підключаються   до   електромережі з допомогою штепсельних з'єднань і електро-

розеток. Штепсельні з'єднання та електророзетки крім контактів фазового та ну-

льового робочого провідників мають спеціальні контакти для підключення нульо-

вого захисного провідника. 

 

3.2.6 Протипожежні заходи 

 

У приміщенні проводяться роботи з негорючими матеріалами в холодному 

стані, тому згідно ОНТП 24-86 “Категорії приміщень за вибухопожежною та поже-

жною небезпекою”[21] виробниче приміщення відноситься до категорії В. Ступінь 

вогнестійкості будівель за ДБН В.1.1.7-2002 “Пожежна безпека об’єктів будівниц-

тва”[22]. 

Для попередження пожежі та усунення причин її виникнення на виробничому 

підприємстві наступні заходи:  

- у приміщенні, де експлуатується ПЕОМ виконуються профілактичні за-

ходи згідно з ГОСТ 12.1.004-85 “Пожежна безпека. Загальні вимоги”[23], 

здійснюються протипожежні заходи, які визначені Правилами пожежної 

безпеки в Україні, ДНАОП 0.00-31.99[24] та іншими нормативними доку-

ментами; обмежується використання в приміщенні легкогорючих та горю-

чих матеріалів;  

- для гасіння малих осередків пожежі згідно ДСТУ 3675-98, “Вогнегас-

ники”[25] розміщений один вогнегасник типу ВВХ-2 (розрахований на 40-

50 м2 приміщення); створена єдина система сигналізації і пожежного забез-

печення, згідно з якою в приміщенні встановлені один оповіщувач типу 
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СН-1 згідно ДБН В.2.5-13-98 „Пожежна автоматика будинків і споруд”[26], 

розміщені датчики; у випадку виникнення пожежі для виклику пожежної 

команди існує телефонний зв'язок;  

- у приміщенні заборонено курити;  

- розроблено інструкцію розподілення обов'язків працівників на випадок по-

жежі;  

- гасіння пожежі електричного характеру проводиться тільки після повного 

вимкнення електроживлення;  

- у випадку виникнення пожежі забезпечена можливість евакуації людей та 

матеріальних цінностей, що знаходяться на дільниці. Для цього складено 

план евакуації, який вивішується на стіні; з метою забезпечення пожежної 

безпеки будівля виконана з залізобетонної конструкції, межа вогнестійко-

сті якої: 0,75-1,5 год. 

 

3.2.7  Небезпека в надзвичайних ситуаціях 

 
Для розробки заходів підвищення і забезпечення стійкості роботи підприємс-

тва, де було проходження переддипломної практики, АТ «Сумський завод «Насосе-

нергомаш» у надзвичайних ситуаціях необхідно оцінити стійкість об'єкту проти 

впливу вражаючих факторів. Вихідними даними для проведення розрахунків стій-

кості об'єкта до ураження є: максимальні значення параметрів можливих вражаю-

чих факторів і характеристики елементів об'єкта. Параметри вражаючих факторів 

можна одержати у штабі ЦО або визначити розрахунковим способом. 

АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» відноситься до будівлі п’ятого сту-

пеня вогнестійкості, що побудовані з легкозгоряючих матеріалів. Для зменшення 

межі поширення вогню у приміщення при проектуванні та побудові даного підп-

риємства передбачили поділ будівлі протипожежними стінами, перегородками, пе-

рекриттями на відсіки, секції та влаштування протипожежних перешкод для обме-

ження поширення вогню по поверхнях конструкцій, розлитій рідині та інших го-

рючих матеріалах. Протипожежні стіни інституту опираються на власні 
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фундаменти, зведені на всю висоту будівлі і розділяють будівлю по всій висоті та 

ширині. Отвори у протипожежних стінах, перегородках обладнані захисними при-

строями (вогнестійкі двері, засуви), що буде перешкодою для поширення вогню та 

диму. 

Продукти горіння та дим при пожежі становлять велику небезпеку. Для їх ви-

далення передбачені димові люки та шахти, які забезпечують спрямоване вида-

лення цих речовин, не допускають задимлення суміжних приміщень і зменшують 

концентрацію диму в нижній зоні приміщення. Відкриття димових люків створює 

більш надійні умови для евакуації людей з приміщення, яке горить, полегшує ро-

боту пожежних підрозділів з гасіння пожежі. Для видалення диму з підвального 

приміщення у разі пожежі нормою передбачені вікна, розміром 0,9x1,2 м на кожні 

1000 м2 площі підвального приміщення. 

Пожежна безпека інституту ґрунтується також на дотриманні відповідної про-

типожежної відстані між будівлями та спорудами (протипожежні розриви). Ці від-

стані залежать від ступеня вогнестійкості будівель і споруд, a також від їх категорії 

за вибухопожежною небезпекою (СНиП П-89-80; ДНБ Б.2.4-3-95). Протипожежні 

відстані між будівлями і спорудами мають виключати загоряння сусідніх будівель 

і споруд протягом часу, який необхідний для приведення в дію засобів пожежога-

сіння. Ці відстані нормуються для будівель і споруд 1-5-го рівнів вогнестійкості, 

вибухонебезпечних (А, Б) та пожежонебезпечних (В) категорій виробництв і не но-

рмуються для виробництва категорій Г і Д. 

Відстань між будівлями і спорудами 1-2-го рівнів вогнестійкості, в яких роз-

ташоване виробництво категорій А, Б, В, становить 9 м, при наявності стаціонар-

них автоматичних систем пожежогасіння — 6 м; між будівлями і спорудами 3-го 

рівня вогнестійкості — 12 м; між будівлями і спорудами 4-5-го рівнів вогнестійко-

сті — 18 м. 

Залежно від ступеня вогнестійкості житлових і громадських будівель віддаль 

від них має становити: для складу кам’яного вугілля — 6-15 м; дров і лісоматеріалів 

— 12-30 м; легкозаймистих рідин — 18-36 м; горючих рідин — 18-36 м; відкритих 

майданчиків для зберігання сільськогосподарської техніки — 15-20 м. 
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До усіх будівель і споруд по всій їх довжині влаштовані під’їзди для пожежних 

автомобілів з двох боків - ширина будинку понад 18 м. 

 

3.3  Розрахунок захисного заземлення 

 

Захисне заземлення - це електричне з’єднання з землею або її еквівалентом, ме-

талічних неструмопровідних частин, які можуть опинитися під напругою. 

Мета захисного заземлення - понизити струм, який протікає через людину (Іл) 

при дотику до заземленого корпусу пристрою діагностики, коли там виникне Uдот (на-

пруга дотику) у результаті пошкодження або пробою ізоляції струмопровідних час-

тин. 

Розрахунок контуру у лабораторії зводиться до визначення числа вертикальних 

заземлювачів та довжини сполучної смуги. За правилами опір контуру заземлення не 

повинний перевищувати 10Ом для напруги живлення вище 1000В. В найнесприятли-

вих умовах опір одиночного заземлювача визначимо по формулі: 

 

𝑅ст = 0,366
𝜌

𝑙
(𝑙𝑔

2𝑙

𝑑
+

𝑙

2
𝑙𝑔

4𝐻 + 𝑙

4𝐻 − 𝑙
) 

 

де  l – довжина, l = 3 м ; 

d – діаметр, d = 0,02 м; 

H - відстань від поверхні землі до половини довжини стержня, H = 1,5 м; 

ρ - питомий опір ґрунту, ρ = 150 Ом. 

 

𝑅ст =  0,366
150

3
(𝑙𝑔

2 ∙ 3

0,02
+

3

2
𝑙𝑔

4 ∙ 1,5 + 3

4 ∙ 1,5 − 3
) = 58 (Ом) 
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Кількість одиночних заземлювачів n розрахуємо по формулі: 

 

де rн.з - значення контурного заземлення, що нормує, згідно ПУЕ-86,  

rн.з = 10 Ом 

 

ηст - коефіцієнт використання одиночного заземлювача для стержнів ηст = 0,7 

𝑛 =  
58

10 ∙ 0,7
= 8 (шт) 

 

Опір сполучної смуги, що з'єднує одиночні заземлювачі, визначимо по формулі: 

𝑅пол = 0,366
𝜌

𝑙
𝑙𝑔

2 ∙ 𝑙2

𝑏 ∙ 𝐻
 

 

де l - довжина смуги, l = a ∙ n = 28,8 м ; 

а - відстань між стержнями, а = 3,6 м;  

Н - глибина закладення смуги, Н = 0,1 м.  

 

𝑅пол = 0,366
150

28,8
𝑙𝑔

2 ∙ 28,82

0,04 ∙ 0,1
= 5 (Ом)  

  

 Рисунок 3.1 - Заземлюючий стержень 
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Опір штучного контурного заземлення визначимо по формулі: 

 

    

 

де ηпол = 0,4 - коефіцієнт використання з’єднуючої полоси в контурі із вертика-

льних електродів 

 

𝑅к.з =
58 ∙ 5

58 ∙ 0,4 + 8 ∙ 5 ∙ 0,7
= 5,66 (Ом) 

Розраховане значення опору заземлюючого контуру задовольняє вимогам еле-

ктробезпеки. 
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4 РОЗДІЛ З ЕКОНОМІКИ 

 

 Тривалість та структура виробничого циклу 

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

розрахунку багатьох інших показників виробничо- господарської діяльності підпри-

ємства. Наприклад, на основі виробничого циклу встановлюються строки запуску ви-

робів у виробництво, розраховуються потужності виробничих підрозділів, визнача-

ється обсяг незавершеного будівництва та деякі інші показники. 

Виробничий цикл — це календарний період часу, протягом якого виріб або 

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

певної його частини і перетворюються на завершений продукт. 

Інтервал календарного часу від початку першої виробничої операції до закін-

чення останньої називається тривалістю виробничого циклу в часі, яка вимірюється в 

днях, годинах, хвилинах, залежно від виду виробу та стадії оброблення. 

Виробничий цикл включає: 

Час виконання технологічних операцій — основна складова виробничого 

циклу, яка необхідна для здійснення конкретних робочих операцій перетворення 

предмета праці на готову продукцію. Підготовчо-завершальний час виділяється 

робітникові для ознайомлення із здаванням і для здачі готової продукції. Тривалість 

операційного циклу складається з часу виконання технологічної операції та підго-

товчо-завершального часу, тобто тривалість операційного циклу — це час оброб-

лення однієї партії деталей на конкретній операції технологічного циклу. 

Тривалість проходження природних процесів визначається особливостями тех-

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

характеризуються тільки затратами часу. 
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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: 

— перерви між партіями — виникають під час оброблення партії деталей, адже не 

всі деталі обробляються одночасно. Скорочувати ці перерви можна за рахунок скоро-

чення обсягу транспортних партій деталей, однак це потребує певного збільшення за-

трат на транспортування деталей між робочими місцями; 

— перерви очікування — виникають при порушенні ходу виконання технологіч-

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

на наступній операції ще не звільнилося 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. 

Тривалість виробничого циклу (Тв) визначається за формулою: 

 

де Тоц — тривалість операційного циклу; 

Тпр — тривалість проходження природних процесів; 

Тобсл — тривалість обслуговуючих процесів; 
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Тпер — час міжоперіційних та міжзмінних перерв. 

Тривалість виробничого циклу охоплює три стадії: 

— час технологічного обладнання; 

— час технічного обслуговування виробництва; 

— тривалість перерви. 

Тривалість виробничого циклу залежить від: 

— тривалості робочого часу, необхідного для виробництва продукції; 

— розміру партії; 

— тривалості перерв у процесі виробництва; 

— тривалості операцій, прямо не пов’язаних з виробничим процесом. 

Час виконання основних операцій оброблення виробу становить технологічний 

цикл, що означає час, протягом якого оброблюється предмет праці. На тривалість ро-

бочого періоду справляє вплив низка чинників, головні з яких: 

— якість проектно-конструкторських робіт; 

— рівень стандартизації виробів; 

— організаційні фактори. 

Час технологічного обслуговування включає в себе контроль якості оброблення 

виробу, контроль режиму роботи машин та обладнання, прибирання робочого місця, 

час доставляння деталей до робочого місця. 
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Час перерв — це час, протягом якого не змінюються жодні якісні характери-

стики виробу, але продукція ще не є готовою і процес виробництва не завершено. Ро-

зрізняють регламентовані та нерегламентовані перерви. 

На підприємстві виділяють такі види перерв: 

— міжзмінні, які залежать від режиму роботи підприємства, кількості змін, а також 

кількості святкових та вихідних днів; 

— перерви очікування, пов’язані із завантаженням обладнання; 

— перерви партіонності, що виникають при обробці деталей партіями; 

— перерви, які зумовлені недосконалою організацією виробничого процесу та 

непередбаченими обставинами (відключення електроенергії, збої в роботі обладнання 

тощо). 

Структуру виробничого циклу подано на рис. 4.1. Основною складовою вироб-

ничого циклу є тривалість технологічних операцій, яка становить технологічний 

цикл. 

 

  

Рис. 4.1 -  Структура виробничого циклу 
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Як вже зазначалось, за перетворення предметів праці на конкретний виріб вони 

проходять через безліч основних, допоміжних і обслуговуючих процесів, що відбува-

ються паралельно, паралельно- послідовно або послідовно в часі залежно від сформо-

ваної на підприємстві виробничої структури, типу виробництва, рівня спеціалізації 

виробничих підрозділів, форм організації виробничих процесів та інших факторів. 

Сукупність цих процесів, що забезпечують виготовлення виробу, прийнято називати 

виробничим циклом, основними характеристиками якого є його тривалість і струк-

тура. 

Тривалість виробничого циклу виготовлення продукції — це календарний 

період часу, протягом якого сировина, основні матеріали, напівфабрикати і готові 

комплектуючі вироби перетворюються на готову продукцію. Іншими словами — це 

відрізок часу від моменту початку виробничого процесу до моменту випуску готового 

виробу або партії деталей, складальних одиниць. Тривалість виробничого циклу зви-

чайно відбивається в календарних днях або годинах. 

Знання тривалості виробничого циклу виготовлення усіх видів продукції необ-

хідне для: 

— складання виробничої програми підприємства і його підрозділів; 

— визначення термінів початку виробничого процесу за даними термінів його 

закінчення; 

— розрахунків нормальної величини незавершеного виробництва. 

Структура і тривалість виробничого циклу залежать від типу виробництва, 

рівня організації виробничого процесу й інших факторів. Для виробів машинобуду-

вання характерна висока частка технологічних операцій у загальній тривалості виро-

бничого циклу. Скорочення останньої має велике економічне значення. Як правило, 

тривалість виробничого циклу визначається для однієї деталі, партії деталей, однієї 
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складальної одиниці або партії одиниць, одного виробу. При цьому варто врахо-

вувати, що виробом називають будь-який предмет або набір предметів, що підлягає 

виготовленню на підприємстві або в його підрозділах. 

За розрахунку тривалості виробничого циклу виготовлення виробу враховують 

лише ті витрати часу на транспортні і контрольні операції, природні процеси і пере-

рви, що не перекриваються операційним циклом. 

Скорочення тривалості виробничого циклу має важливе економічне значення. 

Чим менша тривалість виробничого циклу, тим більше продукції за одиницю часу за 

інших рівних умов можна випустити на даному підприємстві, в цеху або на ділянці; 

тим вище використання основних фондів підприємства; тим менша потреба 

підприємства в оборотних коштах, вкладених у незавершене виробництво, тим вища 

фондовіддача і т. д. 

У практиці промислових підприємств виробничий цикл скорочується одно-

часно за трьома напрямами: 

— зменшується час трудових процесів; 

— скорочується час природних процесів; 

— цілком ліквідуються або зводяться до мінімуму перерви усіх видів. 

Практичні заходи щодо скорочення виробничого циклу випливають із прин-

ципів побудови виробничого процесу й насамперед з принципів пропорційності, па-

ралельності, безперервності, прямо-точності, ритмічності й ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

У даній роботі потрібно було з’ясувати чи впливає дифузорність каналу на ви-

ході з підводу на кавітаційні характеристики насосу. У роботі був зроблений огляд 

літератури, в якому описуються загальні знання про підводи, їх види, рекомендації 

щодо їхнього проектування, а також його вплив на кавітаційні характеристики, але 

досліджень по цій темі було проведено дуже мало. 

За допомогою програмного продукту SolidWorks були побудовані тривимірні 

рідкотільні моделі напівспіральних підводів з різною дифузорністю на виході, а також 

робочого колеса та всмоктуючого патрубку, які були перенесені у програмний про-

дукт ANSYS CFX та ANSYS ICEM CFD для подальшого проведення в них чисельного 

дослідження. 

У програмному продукті ANSYS CFX та ANSYS ICEM CFD були побудовані 

призматичні сітки всмоктуючого патрубку, підводу та робочого колеса, потім задава-

лись граничні умови на вході і виході розрахункової області, для того щоб відстежу-

вати у подальшому необхідні нам параметри. 

Основними параметрами, які виводились у результаті розрахунків були окру-

жна та меридіанна складова абсолютної швидкості на вході у робоче колесо, а також 

величини кутів атаки та кутів потоку перед вхідною кромкою. Ці дані було отримано 

на режимах роботи насоса 1,0Qном,  0,5Qном та 0,3Qном при різних кутах дифузорності 

у напівспіральному підводі. Саме зміна цих швидкостей  та кутів впливає на кавіта-

ційні характеристики. За результатами дослідження було виявлено, що зміна швид-

костей та кутів є дуже не значною, тому можна сказати що дифузорність на виході з 

підводу не впливає на кавітаційні характеристики. 

У розділі «Охорона праці» був виконаний аналіз потенційно небезпечних і шкід-

ливих факторів досліджуваного об`єкту та проведений розрахунок захисного зазем-

лення. 

 



65 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. J.F. Gulich. Centrifugal Pumps / J.F. Gulich. – [second edition]. – Springer Hei-

delberg Dordrecht London New York, 2010 – 957 p. 

2. Карапузова М.В. Гидродинамические особенности конструирования комби-

нированного подвода центробежного насоса : дисс. на соскание уч. степени канд. 

техн. наук. : Специальность 05.05.17 – «Гидравлические машины и гидропневмоагре-

гаты» / М.В.Карапузова. – Суми, 2012.– 145с. 

3. Ржебаев Э.Э. Питательные насосы для АЭС / Э.Е. Ржебаев , В.М. Жу-

ков, А. А. Евтушенко // Теплоэнергетика. – Г. : ВИНИТЬ, 1977. – №12. – С. 27 

– 35. 

4. Михайлов А.К. Лопастные насосы. Теория, расчет и конструирование 

/ А.К. Михайлов, В.В. Малюшенко. – М: Машиностроение, 1977. – 288с. 

5. Вертячих А.В. Влияние неравномерности потока, формируемого боковым 

подводом, на энергокавитационные и виброшумовые характеристи- ки лопастных 

насосов повышенной быстроходности / А.В. Вертячих, А.А. Стеценко, С.И. Шкар-

буль // Гидравлические машины и гидропневмоагрега- ты. Теория, расчет, конструи-

рование : Тематический сб. науч. тр. / под ред. И.А. Ковалева. – К.: ИСИО, 1964. – С. 

128-141. 

6. С. А. Абдурапштов А. А. Тупиченков И. М. Вершинин С. М. Тенешольц. 

Насосы и компрессоры -  М., «Недра», 1974. 

7. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Энергетические насосы: Справочное по-

собие.—М.: Энергоиздат, 1981. 

8. Lei Tan , Baoshan Zhu , Shuliang Cao , Yuchuan Wang  and Binbin Wang. Influ-

ence of Prewhirl Regulation by Inlet Guide Vanes on Cavitation Performance of a Centrif-

ugal Pump Energies 2014, 7, 1050-1065; doi:10.3390/en7021050. 

9. Coutier-Delgosha, O.; Hofmann, M.; Stoffel, B.; Fortes-Patella, R.; Reboud, J.L. 

Experimental and numerical studies in a centrifugal pump with two-dimensional curved 

blades in cavitating condition. J. Fluids Eng. 2003, 125, 970–978. 



66 

 

10. Bachert, R.; Stoffel, B.; Dular, M. Unsteady cavitation at the tongue of the volute 

of a centrifugal pump. J. Fluids Eng. 2010, 132, doi:10.1115/1.4001570. 

11. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Лопастные насосы. Теория, расчет и кон-

струирование. М., «Машиностроение» 1977.- 288 с. 

12. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении 

работ сидя. Общие эргономические требования: ГОСТ 12.2.032–78. 

13. Отопление, вентиляция и кондиционирование: СНиП 2.04.05-91. 

14. Естественное и искусственное освещение: ДБН В.2.5.-28-2006. 

15. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности: ГОСТ 12.1.003. 

16. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку: ДСН 

3.3.6-037-99. 

17. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку: 

ДСН 3.3.5.037-99. 

18. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требо-

вания к проведению контроля: ГОСТ 12.1.045 ССБТ. 

19. Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних но-

рмативних актів про охорону праці: ДНАОП 0.00-31.99. 

20. Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по 

электрической и механической безопасности и методы испытаний: ГОСТ 25861-83. 

21. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою: 

ОНТП 24-86. 

22. Пожежна безпека об’єктів будівництва: ДБН В.1.1.7-2002. 

23. Пожежна безпека. Загальні вимоги: ГОСТ 12.1.004-85. 

24. Вогнегасники: ДСТУ 3675-98. 

25. Пожежна автоматика будинків і споруд: ДБН В.2.5-13-98. 

26. Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і 

споруд: ДБН В.2.5-13-98. 

27. Menter F.R. Advanced Turbulence Modeling in CFX / F.R. Menter, T. Esch // 

CFX Update. –2001. – No. 20. – P. 4 - 5. 


