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РЕФЕРАТ 

 

Пояснювальна записка: _57_ сторінки, _5_ рисунка, _4_ таблиць,  

_10_ літературних джерел. 

Тема магістерської роботи – «Розробка моделі характеристик пластинчатого 

насоса». 

Мета роботи – визначення розмірів складових частин насоса та їх вплив на 

характеристики насоса. 

Графічні матеріали формату А1: складальне креслення насоса, Агрегат. 

Графічні матеріали формату А2: диск передній, кришка передня. 

Графічні матеріали формату А3: статорне кільце, ротор. 

Графічні матеріали формату А4: пластина. 

Відповідно до поставленої мети було: 

- зроблено розрахунок статора та ротора; 

- зроблено розрахунок вікон; 

- зроблено розрахунок каналів; 

- зроблено розрахунок корпуса, кришки, болтів, шпонок; 

- зроблено розрахунок сил діючих на підшипники та підбір підшипників які 

забезпечують потрібні механічні характеристики;. 

У розділі охорони праці зроблений аналіз: шкідливих і небезпечних факторів 

досліджуваного об’єкту. Також був проведений розрахунок рівня вібрації. 

 

Ключові слова: насос, радіальні сили, підшипник, ротор, статор, характеристика. 
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ВСТУП 

 

         Даний магістерський проект являє собою роботу з вивчення й розуміння 

основних принципів і законів  проектування об'ємних гідромашин і приводів до них. 

У ході проектування була вивчено конструкція й принцип дії пластинчатого насоса. 

Основне призначення магістерської роботи - дати матеріал  стосовно об'ємних 

гідромашин, що дозволить виробити навички застосування теоретичних відомостей 

до рішення конкретних завдань технічного характеру й тим самим освоїти практику 

розрахунку й створення насосів і насосних агрегатів. 

Наявність у роботі великого й різноманітного матеріалу у проекті дозволяє 

сподіватися, що він становить інтерес для читачів які займаються  розрахунком 

пластинчатих насосів  у своїй практичній діяльності. 
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1 ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 

1.1 Конструкція та принцип дії 

 

     Пластинчастий насос одноразової дії з регулюванням подачі в функції тиску  

складається з ротора 1 з пластинами 4, статора 2, зовнішнього кільця 5, переднього 

14 та заднього 24 розподільних дисків, встановлених в корпус 7, з'єднаний гвинтами 

з кришкою 15. Статор розміщено між нерухомою 11 та рухомою 6 плоскими 

опорами, шийки ротора спираються на підшипники ковзання, розташовані в 

розподільних дисках. Крутний момент на ротор через шліцоьве з'єднання 

передається з приводного вала 17, встановленого на шарикопідшипниках 16, 23. В 

передньому диску є серпоподібні пази 13, 18, зроблені таким чином, що 

забезпечують постійне з'єднання робочих камер під час збільшення їхніх об'ємів з 

лінією всмоктування, а під час зменшення — з лінією нагнітання. Притиск пластин 

до статора з сплою, пропорційною тиску в усмоктувальній або нагнітальній лініях, 

здійснюється підведенням рідини під торці пластин через пази 12, 19, які 

сполучаються каналами з відповідними гідролініями. Задній диск 24, виконаний 

плаваючим, має сполучену з напорноюгідролінією кільцеву порожнину 20, 

обмежену шайбою 22 та гумовими кільцями 21.При обертанні ротора тиск 

нагнітання в кільцевій порожнині 20 створює осьову силу, яка стискає робочі 

елементи насоса.                         

     Пластини відцентровою силою і тиском масла притискаються до ексцентрично 

розташованої внутрішньої поверхні статора. Величина найбільшого 

ексцентриситета обмежується упором у гвинт 3, до якого статор притискується 

пружиною 9 регулятора тиску насоса. До механізму регулятора входять також 

штовхач 8 та регулювальний гвинт 10. Серпоподібні пази 13 і 18 виконані 

несиметрично відносно горизонтальної осі  насоса. Вони зміщені на деякий кут а в 

напрямку обертання ротора. Завдяки цьому сила тиску рідини, діюча на внутрішню 

поверхню статора з боку робочих камер , відхиляється від вертикалі і її можна 

представити складовими, одна з яких R намагаються зрушити статор в напрямку 
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мінімальної подачі праворуч, долаючи зусилля пружини 9 регулятора тиску і 

забезпечуючи автоматичне  регулювання подачі в функції тиску. 

     Статична характеристика насоса показує, що при зростанні тиску подача насоса 

Qпоступово зменшується в зв'язкуіз зростанням внутрішнього витоку рідини. При 

досягненні величини  тиску р1 зусилля  Rдолає опір пружини 9 і при подальшому 

зростанні тиску подача насоса практично зменшується до нуля. Змінювання 

статичної характеристики насоса можна здійснити за рахунок деформації пружини 9 

регулювальним гвинтом 10 або регулюванням положення упора З, який обмежує 

максимальний ексцентриситет. 

     Насос типу: Г12-55АМ; 

     Робочий об’єм: V = 82 см3; 

     Кутова швидкість: ω = 157 рад/с; 

     Тиск на виході: Рвих = 6,3 МПа; 

     Об’ємний ККД: ηо = 0,88; 

     Повний ККД: ηо = 0,8. 
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Рисунок 1.1 - Ескіз насоса 
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1.2  Розрахунок основних розмірів насоса 

 

1.2.1 Найбільший ексцентриситет 

 

                                          emax = K √
q

η0

3
                                    (1.1) 

emax = 1√
82

0,88

3

= 4,53 мм 

де  emax - найбільший ексцентриситет, мм; 

q – робочий об’єм, см3; 

К – коефіцієнт, К = 1 при q < 200 см3; 

К = 0,8 при 200 < q < 500 см3; 

К = 0,6 при 500 < q < 4000 см3; 

Обираємо К = 1 

η0 – об’ємний ККД ; 

 

1.2.2 Діаметр статора 

 

                                D = √
500∙q

η0∙π∙K1∙еmax
                                       (1.2) 

D = √
500 ∙ 82

0,88 ∙ π ∙ 0,25 ∙ 4,53
= 114,43 мм 

 

де D – діаметр статора, мм; 

К1 – коефіцієнт; 

К1 = 0,25 при q < 200 см3; 

К1 = 0,4 при 200 < q < 500 см3; 

К1 = 0,55 при 500 < q < 4000 см3; 

Приймаємо D = 115 мм 
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1.2.3 Ширина статора 

 

                                                    b = K1 ∙ D                                           (1.3) 

b = 0,25 ∙ 115 = 27,5 мм 

де  b – ширина статора, мм; 

Приймаємо  b =30 мм 

 

1.2.4 Відносна товщина пластини 

 

δ

R
= 0,01 ÷ 0,075 

 

де  δ – товщина пластини, мм; 

R – радіус статора, мм; 

Приймаємо δ/R = 0,05. 

 

1.2.5 Товщина пластини 

 

                                               δ = 0,05 ∙ R                                    (1.5) 

δ = 0,05 ∙ 57,5 = 2,875 

 

1.2.6 Уточнена величина ексцентриситету 

 

                                            e =
q

2∙b∙(π∙D−z∙δ)
                                    (1.6) 

e =
82

2 ∙ 3 ∙ (π ∙ 11,5 − 13 ∙ 0,2875)
= 4,2 мм 

де  z – кількість пластини, шт., z= 13; 
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1.2.7 Зовнішній діаметр статорного кільця 

 

                                      Dзв = D + 4 ∙ e                              (1.7) 

Dзв = 115 + 4 ∙ 4,2 = 131,8 мм 

 

де  Dзв – зовнішній діаметр статорного кільця, мм; 

 

1.2.8 Внутрішній діаметр кільця 

 

                                                           Dкільця = Dзв + 2 ∙ e                        (1.8) 

Dкільця = 131,8 + 2 ∙ 4,2 = 140,2 мм 

 

де  Dдиск – Діаметр диска, мм 

Dдиск = Dкільця + 4е = 140,2 + 16,8 = 157 мм 

 

1.2.9 Глибина паза 

 

h = (3,5 ÷ 4,0)e 

 

де  h – глибина паза, мм; 

h = 4 ∙ 4,2 = 16,8 мм 

 

1.2.10  Діаметр ротора 

 

                                            dрот = D − 2 ∙ e                         (1.9) 

dрот = 115 − 2 ∙ 4,2 = 106,6 мм 

 

де  dрот – діаметр ротора, мм; 
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1.2.11 Діаметр дренажної канавки 

 

∂дрен = dрот − 2 ∙ h 

∂дрен = 106,6 − 2 ∙ 16,8 = 73 мм 

 

де ∂дрен – діаметр дренажної канавки, мм; 

Ширина вікон  та дросельних канавок : 

a = 2e 

a = 4,2 ∙ 2 = 8,4 мм 

 

1.3 Розрахунок вікон та патрубків торцевого розподільника 

 

1.3.1 Кут між пластинами 

 

β =
2π

z
 

β =
2 ∙ 180°

13
= 27,7° 

 

1.3.2 Кут перемички між вікнами 

 

ε = (1,5 ÷ 2,5)β 

ε = 41,55° ÷ 69,25° 

 

Приймаємо ε = 46° 

 

1.3.3 Кут  нахилу бісектриси вікон 

 

ψ = 7° ÷ 8° 
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Приймаємо ψ = 7° 

 

1.3.4 Кут перемички між дренажними канавками 

 

                            φ = 0,5 ∙ β                         (1.10) 

φ = 0,5 ∙ 27,7 = 13,85° 

 

1.3.5 Кут на який опирається дренажна канавка 

 

                               δ = π +
β

2
                         (1.11) 

δ = 180 + 13,85 = 193,85°  

 

1.3.6 Площа дренажного отвору 

 

                                fдр =
Q

z∙vmax
                         (1.12) 

fдр =
0,00205

13 ∙ 2
= 78,8 мм2 

 

де  fдр – площа дренажного отвору, м2; 

vmax – максимальна швидкість потоку, м/с, vmax = 2 м/с; 

Q – витрата рідини через дренажний отвір, м3/с; 

                                                 Q = q ∙ n                         (1.13) 

Q =82 · 10-6 · 24,99 = 0,00205 м3/c 

 

де n – частота обертання, об/с; 

 

1.3.7 Діаметр дренажного отвору 
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                                                                      dдр = √
4∙fдр

π
                         (1.14) 

dдр = √
4 ∙ 78,8

π
= 10 мм 

 

де  dдр – діаметр дренажного отвору, м; 
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Рисунок 1.2- Ескіз статора 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Ескіз переднього диску 
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2 РОЗРАХУНОК СИЛ 

 

2.1 Сила інерції, Н 

 

                                       Fин = m ∙ j ;                         (2.1) 

 

де   j – прискорення пластини, м/с2; 

m – маса пластини, кг; 

                               m = ρст ∙ b ∙ B ∙ l ;                         (2.2) 

 

де  l-довжина пластини , l=h    

ρст – густина сталі, кг/м3; 

ρст = 7800 кг/м3; 

m = 7800 ∙ 0,002875 ∙ 0,03 ∙ 0,0168 = 0,0114 кг = 11,4  г 

 

Прискорення у верхній мертвій точці 

                              j = rвмт ∙ ω2 ∙ cosφ ;                         (2.3) 

 

де  φ – кут повороту ротора ( в нижній та верхній «мертвих» точках, де φ дорівнює 

0О та 180О відповідно ); 

 r –відстань   центра  тяжіння пластини , м;  

Радіус у верхній мертвій точці : 

                                                                          rвмт =
dрот

2
 ;                          (2.4) 

rвмт = 0,5 ∙ 106,6 = 53,3 мм 

j = 53,3 ∙ 10−3 ∙ 1572 ∙ −1 = −1313,8 м/с2 

 

Cила інерції у верхній мертвій точці 

Fин = 0,0114 ∙ (−1313,8) = −15 Н 
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Прискорення у нижній мертвій точці 

                                      j = rнмт ∙ ω2 ∙ cosφ ;                         (2.5) 

 

Радіус у нижній мертвій точці 

                                                                     rнмт =
dрот

2
− 2e                         (2.6) 

rнмт =
106,6

2
− 2 ∙ 4,2 = 44,9 мм 

j = 0,0449 ∙ 1572 ∙ 1 = 1106,74 м/с2; 

Fин = 0,0114 ∙ 1106,74 = 12,6 H . 

Вибираю найбільшу силу інерції  

Fин = −15 Н 

 

2.2 Сила тиску на торець пластини у верхній «мертвій» точці, Н 

 

                                        Pдавл
вмт

= b ∙ B ∙ Pн                         (2.7) 

Pдавл
вмт

= 2,875 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 10−3 ∙ 6,3 ∙ 106 = 543,4H; 

 

2.3 Сила тиску на торець пластини у ніжній «мертвій» точці, Н 

 

                                     Pдавл
нмт

=
1

3
∙ b ∙ B ∙ Pн                         (2.8) 

Pдавл
нмт

=
1

3
∙ 0,002875 ∙ 0,03 ∙ 6,3 ∙ 106 = 181,1 H  

Вибираю найбільшу силу тиску на торець пластини 

Рдав = 543,4 Н 

 

2.4 Сила тертя пластини об статор, Н 

 

        Fтр = μ ∙ (Pдав + Fин) = 0,02 ∙ (543,4 − 15) = 10,6H;                         (2.9) 
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де μ – коефіцієнт тертя; μ = 0,02; 

 

2.5 Сила згину пластини, Н 

 

Від перепаду тиску на пластині : 

                                                   Rдав = B ∙ 2e ∙ Pн                         (2.10) 

Rдав = 30 ∙ 10−3 ∙ 2 ∙ 4,2 ∙ 10−3 ∙ 6,3 ∙ 106 = 1587,6 H; 

Радіальна сила діюча на ротор  

                                       Rрот = В ∙ (dрот− ∂дрен) ∙ РН ;                         (2.11) 

Rрот = 30 ∙ 10−3 ∙ (106,6 ∙ 10−3 − 73 ∙ 10−3) ∙ 6,3 ∙ 106 = 6350,4 Н 

 

2.6 Сила тиску на статорне кільце, Н 

 

Rстат = B ∙ Dст ∙ Pн = 30 ∙ 10−3 ∙ 115 ∙ 10−3 ∙ 6,3 ∙ 106 = 21735 H                (2.12) 

 

2.7 Сила, що рухає статорне кільце, Н 

 

Fсдвиг = Rстат ∙ sinψ = 21735 ∙ sin70 = 2649 H                         (2.13) 

 

2.8 Сила пружини, що притискає статорне кільце, Н 

 

        Pпружн = 1,1 ∙ Fсдвиг = 1,1 ∙ 2649 = 2914 H                         (2.14) 

 

2.9 Обираємо пружину, що забезпечить задане зусилля 

 

За ГОСТ 13775 обираю пружину №138, що має зовнішній діаметр Dпруж = 0,034 м . 
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2.10 Сила віджиму диску від ротора, Н 

 

                  Rотж = fокн ∙ Pн + Pср ∙ fкон + Pн ∙ fдрен ;                         (2.15) 

  

де  fокн – площа вікна, м2 

                                                                 βокн = 180 − ε                                        (2.16) 

βокн = 180° − 46° = 134°; 

                                       fокн =
π∙(Dст+dрот)

360°
 ∙ βокн ∙ 2е                         (2.17) 

fокн =
π ∙ (115 + 106,6)

2 ∙ 360
∙ 1340 ∙ 8,4 = 1088,36 мм2 

Середній тиск в насосі: 

               Pср =
Pн+Pвс

2
=

Pн

2
=

6,3∙106

2
= 3,15 ∙ 106 Па ;                         (2.18) 

Площа контакту: 

                             fкон =
π[(d2

рот
−(Dдрен+4e)2]

4
                                         (2.19) 

fкон =
π[(106,6)2 − (73 + 16,8)2]

4
= 2591,44 мм2; 

fдрен – площа дренажу, м2; 

                                          fдрен =
π∙Dдрен∙δ∙2e

360°
;                                          (2.20) 

fдрен =
π ∙ 73 ∙ 193,850 ∙ 2 ∙ 4,2

360
= 1037,3 мм2; 

Rотж = 1088,36 ∙ 6,3 + 3,15 ∙ 2591,44 + 6,3 ∙ 1037,3 = 21554,7 H  

 

2.11 Сила притиску диска до ротора, м2 

 

Rприж = fкон2 ∙ Рср ; 

                                         Rприж = 1,1 ∙ Rотж ;                                  (2.21) 

Rприж = 1,1 ∙ 21554,7 = 23710,17 Н; 
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                                              fкон2 =
Rприж

Рср
 ;                                            (2.22) 

fкон2 =
23710,17

3,15
= 7527 мм2 

 

де fкон2 – площа контакту притискаючого кільця та диску: 

                                               fкон2 =
π(Dдиск

2 −d2
2)

4∙2
 ;                                  (2.23) 

d2 = √Dдиск
2 −

4 ∙ 2 ∙ fкон2

3,14
  ; 

d2 = √(157 ∙ 10−3)2 −
4 ∙ 2 ∙ 7527 ∙ 10−6

3,14
= 74 мм 
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3 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ 

 

3.1 Потужність двигуна 

 

                                    Nдв = 
Pн ∙ Qфакт

η0 ∙ ηгм
;                                    (3.1) 

 

де Nдв – потужність двигуна, Вт; 

фактQ  – фактична подача, м3/с; 

гм – гідромеханічний ККД; 

                                                            ηгм = 
η

η0
;                                       (3.2) 

 

де   – загальний ККД; 

ηгм = 
0,8

0,88
 = 0,91; 

Nдв = 
6,3 ∙ 106 ∙ 0,001804 

0,88∙ 0,91
 = 14192,3 Вт; 

 

3.2 Крутний момент 

 

                                                     Мкр =  
Nдв 

ω
;                                         (3.3) 

 

де Мкр – крутний момент,  Н ∙ м; 

Мкр =  
14192,3

157
 = 90,4 Н ∙ м; 

 

3.3 Згинаючий момент 

 

                                                     Мзг = Rрот · b;                                      (3.4) 

де Мзг – згинаючий момент, Н ∙ м;  
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b – ширина статора, м; 

Мзг = 6350,4 · 30 · 10-3 = 190,5 Н ∙ м 

 

3.4 Діаметр вала за крутним моментом 

 

                                                     dвала1 = √
5 · Мкр

[τ]

3
 ;                                     (3.5) 

 

де dвала1 – в середині ротора (ведучий вал) під шліци, м; 

[τ] – допустиме напруження кручення, Па; 

                                                             [τ] = 0,5 · [σзг];                            (3.6) 

 

де [σзг] – допустиме напруження на згин; 

Для сталі 40Х допустиме напруження на згин [σзг] = 9 ∙ 107Па; 

Допустиме напруження на кручення: 

[τ] = 0,5 · 9 · 107 = 45 · 106 Па ; 

dвала1 =  √
5 · 90,4

45 · 106

3
  = 0,0216м ; 

Приймаємо dвала1 = 22 мм. 

 

3.5 Діаметр вала під шпонку 

 

                                                           dвала2 = a · √
N

n

3
 ;                                (3.7) 

 

де dвала2 – діаметр вала під шпонку, см;  

N – потужність двигуна, кВт; 

n – частота обертання, об/хв; 

a – обирається залежно від значення τ згідно табл. 3.1: 
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Таблиця 3.1 

τ,  

кг/см2 
440 365 280 220 180 

а 10 11 12 13 14 

 

Обираємо а = 14; 

dвала2 = 14 · √
14,2

1500

3
  = 2,96 см; 

Приймаємо dвала2=30 мм. 

 

3.6 Товщина стінки сталевого корпуса 

 

                                          δст =
Dдиска

2
 ∙ (√

[σр]

[σр] −2 ∙  Рі
− 1) + а;                           (3.8) 

 

де δст – товщина стінки сталевого корпуса, мм; 

а = 1…3 мм; 

Приймаємо а =1 мм; 

Рі –індикаторний тиск, МПа; 

                                                        Рі=1,2 ∙ Pн;                                                    (3.9) 

Рі=1,2 ∙ 6,3 =7,56 МПа ;  

[σр] – допустиме напруження розтягу, Па;   

[σр] = (80…100) ∙ 106  Па; 

Приймаємо [σр] = 90 ∙ 106 Па;  

δст =
140,2

2
(√

90

90 − 2 ∙   7,56
− 1) + 1 = 7,75 мм 

Товщина стінки чавунного корпуса: 

                                      δчуг= 
Dдиска

2
 ∙ (√

[σр] + 0,4 ∙ Рі

[σр] − 1,3 ∙ Рі
− 1) + а;                         (3.10) 
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де δчуг – товщина стінки чавунного корпуса, мм; 

а – коефіцієнт, а = 1…3 мм; 

Приймаємо а = 2 мм; 

[σр] – допустиме напруження, Па; 

Приймаємо [σр] = 25 ∙ 106 Па - для сірого чавуну;  

δчуг= 
140,2

2
 ∙ (√

25 + 0,4 ∙ 7,56

25 − 1,3 ∙ 7,56
− 1) + 1 =27,5 мм 

 

3.7 Товщина кришки 

 

                                           δкр = 
Dдиска

2
 ∙ √

0,75 ∙ Рі

[σр]
;                                 (3.11) 

 

де бкр – товщина кришки, м; 

[σр] – допустиме напруження розтягу, Па;  

[σр] = (25…30) ∙ 106-для сірого чавуну; 

Приймаємо [σр] = 30 ∙ 106; 

δкр = 
140,2

2
 ∙ √

0,75 ∙ 7,56

30
 =30,5 мм ; 

 

3.8 Перевірка пластини на згин 

 

                                                            σзг= 
Мзг

W
;                                      (3.12) 

 

де σзг – напруження згину, МПа; 

W – осьовий момент опору , мм3; 

Мзг – момент згину пластини, Н ∙ мм; 

                                                                          W =
δ2∙b

6
;                                    (3.13) 
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                                     Мзг = F ∙ e;                                     (3.14) 

 

де F – сила згину пластини, що виникає від тиску нагнітання; 

                                                           F = B ∙ 2e ∙ Pн                                 (3.15) 

F = 30 ∙ 4,2 ∙ 2 ∙ 6,3 = 1587,6 Н 

W =
2,8752 ∙ 30

6
= 41,33 мм3 

Мзг = 1587,6 ∙ 4,2 = 6667,92 Н ∙ мм 

σизг =
6667,92

41,33
= 161,334 МПа 

Допустиме напруження згину для сталі 65Г: 

 [σзг] = 1700…3300 кг/см2; 

[σзг] > σзг; 

Отже міцність забезпечена. 

 

3.9 Мінімальна товщина стінки статорного кільця 

 

                              bстат ≥ 0,1 ∙ Rстат;                                 (3.16) 

 

де bстат – товщина стінки статорного кільця, мм; 

Rстат – радіус статора, мм; 

bстат ≥ 0,1 ∙ 57,5 = 5,75 мм ; 

Приймаємо bстат =6 мм ; 

 

3.10 Розрахунок шпильок 

 

σр < [σр]; 

 

де [σр] – допустиме напруження розтягу;  
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σр – напруження розтягу;  

                                         [σр] = 
σт

[n]
;                                      (3.17) 

 

де σт – межа текучості, σт  = 313,8 МПа; 

[n] – коефіцієнт запасу; 

[n] =2,5 - 4 ; 

Приймаємо [n] = 2,5 ; 

[σр] = 
313,8

2,5
 = 126 МПа; 

                                                σр = 
Рк

zшп ∙ fшп
;                                (3.18) 

 

де Рк – зусилля затяжки,  Н;  

zшп – кількість шпильок,  шт.; 

fшп – площа перерізу шпильки,  мм2; 

для шпильок  М22,  fшп  = 292 мм2; 

                                                 Рк = Рд + Рі;                               (3.19) 

 

де Рд – зусилля на ущільнюючий жгут;  

Рі – зусилля на диск;  

                                               Рі = 
π ∙ Dдиска.

2

4
 ∙ Рi

′;                         (3.20) 

 

де Dдиска – діаметр диска, ; 

Рi
′ – індикаторний тиск ; 

                                                 Рі
′ = 1,2 ∙ Рн ;                             (3.21) 

Рі
′ = 1,2 ∙6,3 =7,56 МПа ; 

Рі = 
3,14 ∙ 140,22

4
 ∙ 7,56 = 116710 Н; 

                                        Рд = 
π ∙(Dуп

2  −  Dдиска
2 ) Рн

 4
;                         (3.22) 
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де Dуп– діаметр положення ущільнювального жгута ; 

                                    Dуп = Dдиска + 2 ∙ dж                            (3.23) 

 

dж  - діаметр ущільнюючого жгута; 

dж = 6 мм; 

Dуп = 140,2 + 2 ∙ 6 = 152,2 мм; 

Рд = 
π ∙(152,22  −  140,22 ) ∙ 6,3

 4
  = 17361,6 Н; 

Рк = 116710 + 17361,6 = 134071,6 Н ; 

σр = 
134071,6

4 ∙ 292
 = 115 МПа  

115 МПа < 126 МПа 

Отже, міцність забезпечена . 

 

3.11 Розрахунок шпонок 

 

                                           σсм= 
4Мк

dlh
 ≤ [σсм]                               (3.24) 

 

[σсм] - допустиме напруження на зминання, для стальної шпонки і стальної деталі,  

[σсм]=120÷150 МПа 

σсм= 
4 ∙ 90,4

0,030 ∙ 0,040 ∙ 0,007
= 43 ∙ 106 ≤ 120 МПа 

                                                 τс= 
2Мк

dbl
 ≤ [τс]                               (3.25) 

 

де  [τс] −допустиме напруження на зріз, для стальних шпонок [τс]=60÷80МПа 

τс= 
2 ∙ 90,4

0,030 ∙ 0,008 ∙ 0,040
=  18,83 ∙ 106 Па ≤ 60Мпа 

 

3.12 Розрахунок шліцевого з’єднання 

 

Для вала  з d1 = 21 мм обираємо за ГОСТ 1139-80 шліцьове з’єднання 
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 6 × 23 × 26 

Прямобічне шліцьове з’єднання перевіряють на зминання 

                                                       σсм ≈
М

0,75∙z∙Aсм∙RСР
≤ [σсм]                         (3.26) 

 

де  М –передавальний крутний момент  

0,75 –для врахування нерівномірності  розподілу тиску по шліцям  

z –кількість шліців  

Aсм-розрахункова поверхня зминання 

σсм ≈
90400

0,75∙6∙27∙12,75
 = 60,74 МПа < 100 Мпа; 

                                               Асм = (
D−d

2
− 2f) l ;                             (3.27) 

Асм = (
26−23

2
− 2 ∙ 0,3) 30 = 27 мм; 

 

де l - довжина ступиці  

                                                Rср = 0,25 (D + d);                            (3.28) 

Rср =0,25 (26 + 23) = 12,25 мм; 

 

3.13 Розрахунок підшипників ковзання 

 

3.13.1 Умова зносостійкості підшипника (по питомому навантаженню) 

 

р ≤ [p]; 

 

де  р – питоме навантаження в підшипнику, Па; 

[p] - допустиме питоме навантаження в підшипнику, Па 

 [p] = 3 ·106; 

                                                  р = 
RА

d ∙l
 ≤ [p]                                           (3.29) 

 

де d, l- діаметр та довжина підшипника м; 
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RA  – радіальне навантаження на підшипник, Н; 

Визначаємо діаметр підшипника: 

                                        W =
M3

[σ3]
                                    (3.30) 

де [σ3] –допустиме напруження на згин  

Мз-момент згину 

W =
190,5

90 ∙ 106
= 2117 мм3 

 

Для кільця полярний момент опору знаходиться за наступною формулою: 

                                    W =
π

32

(d4−dвала1
4 )

d
                         (3.31) 

 

Якщо виразити діаметр підшипника , то: 

d=30,75 мм 

За ГОСТ 1978-73 приймаємо:  

d=45мм 

Для визначення довжини підшипника скористаємось відношенням: 

                                        l=(0,5÷ 1,5)d                         (3.32) 

Приймаємо довжину підшипника l=50 мм 

                             RA = RB = 0,5 · Rрот;                         (3.33) 

 

де Rрот – радіальна сила на ротор, Н; 

RA = RB = 3175,2 Н; 

р = 
3175,2

0,045 ∙0,05
 =1,41∙ 106 Па ; 

 1,41 ∙ 106 < 4 ·106; 

Отже, умова зносостійкості підшипника (по питомому навантаженню) виконується. 

3.13.2 Умова зносостійкості підшипника (по допустимому нагріванню) 

 

                                       р · V ≤ [p · V];                         (3.34) 
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де V – колова швидкість, м/с; 

[p · V] = 12 · 106; 

                                          V = π ∙ d ∙  n;                                    (3.35) 

V = π ∙ 45 ∙ 10−3 ∙  24,99 = 3,53 м/с; 

р · V = 1,41 · 106 · 3,53 = 5 · 106; 

5 · 106 < 12 ·106; 

Отже, умова зносостійкості підшипника (по допустимому нагріванню) виконується. 

 

3.14 Розрахунок підшипників кочення 

 

3.14.1 Розрахунок сил, що діють на підшипники кочення 

 

3.14.1.1 Знайдемо радіальну силу  

 

                                                     Rрад = 
2∙Mкр

 dшл
;                              (3.36) 

Rрад = 
2∙90,4

 0,026
 = 6954H 

 

3.14.1.2 Для підшипника 1 умову рівноваги ΣМх1=0 в площині YZ можна записати так 

 

                                    −Rрад ∙ l1 + R2 ∙ (l1 + l2) = 0.                         (3.37) 

 

де  l1- довжина  

l2- довжина 

R2 =
Rрад ∙ l1

l1 + l2
; 

R2 =
6954 ∙ 75

75 + 100
= 2980 H ; 
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3.14.1.3 Для підшипника 2 умову рівноваги ΣМх2=0 в площині YZ можна записати 

так 

 

                                Rрад ∙ l2 − R1 ∙ (l1 + l2) = 0;                         (3.38) 

R1 =
Rрад ∙ l2

l1 + l2
; 

R1 =
6954 ∙ 100

75 + 100
= 3974 H ; 

 

3.14.1.4 Перевіряємо умову рівноваги  ΣFy = 0 

 

                                           −Rрад + R1 + R2 = 0;                         (3.39) 

−6954 +  3974 + 2980 = 0; 

Умова рівноваги виконується. 

 

3.14.2 Перевірка довговічності підшипників 

 

3.14.2.1 Підшипник 1: 

 

Обираємо підшипник 1: 

Умовне 

позначення 

підшипника 

а 

Розміри, мм 
Вантажопідйомність, 

кН 

d D B С С0 

104 20 42 12 9,36 4,5 

 

3.14.2.2 Визначаємо еквівалентне динамічне навантаження на підшипник 

 

                                   Ре = (Х·V·R1) Кσ·КТ                          (3.40) 
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де Ре - еквівалентне динамічне навантаження на підшипник, Н; 

V = 1 – коефіцієнт обертання внутрішнього кільця підшипника; 

Кσ = 1,2 – коефіцієнт безпеки; 

КТ = 1 – температурний коефіцієнт; 

Ре =(1 ∙ 1 ∙3974)1,2 ∙ 1 = 4769 H; 

 

3.13.2.3Визначаємо номінальну довговічність (ресурс) підшипника в годинах 

 

                                       Lh =
106

60∙n
(

C

Pe
)

p
;                          (3.41)                       

Lh =
106

60∙1499,4
(

9,36∙103

4769
)

3

= 89 год;       

         

3.14.2.1 Підшипник 2 

 

Обираємо підшипник 2: 

Умовне 

позначення 

підшипника 

Розміри, мм 
Вантажопідйомність, 

кН 

d D B С С0 

106 30 55 13 13,3 6,8 

 

3.14.2.2 Визначаємо еквівалентне динамічне навантаження на підшипник 

 

                                 Ре = (Х·V·R2) Кσ·КТ                          (3.42) 

 

де Ре - еквівалентне динамічне навантаження на підшипник, Н; 

V = 1 – коефіцієнт обертання внутрішнього кільця підшипника; 

Кσ = 1,2 – коефіцієнт безпеки; 

КТ = 1 – температурний коефіцієнт; 
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Ре =(1 ∙ 1 ∙ 2980) ∙ 1,2 ∙ 1 = 3576 H ; 

 

3.14.2.3 Визначаємо номінальну довговічність (ресурс) підшипника в годинах 

 

                                      Lh =
106

60∙n
(

C

Pe
)

p
;                          (3.43) 

Lh =
106

60 ∙ 1499,4
(

13300

3576
)

3

= 572 год 
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Рисунок  3.1 – Розрахункова схема вала, ротора  
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4 ПОБУДОВА ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСА 

 

Рисунок 4.1 – Характеристика насоса 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

5.1 Аналіз потенційних небезпечних та шкідливих факторів  

досліджуваного об'єкту 

 

Пластинчастий насос одноразової дії з регулюванням подачі в функції тиску. 

Таблиця 5.1- Технічна характеристика насосного агрегату 

Подача, л/хв 35,7 

Робочий об’єм, см3 82 

Тиск, МПа 6,3 

Частота обертання, об/хв 1500 

Густина робочого середовища, кг/м3 1000 

 

Насосна установка містить в собі:  

- насос; 

- електродвигун; 

- муфта для з'єднання вала електродвигуна з валом насоса; 

Реальні виробничі умови характеризуються, як правило, наявністю деяких 

небезпек і шкідливих чинників. 

При роботі й обслуговуванні насосного агрегату небезпечними і шкідливими 

виробничими факторами можуть бути:  

- ураження електричним струмом;  

- рухомі елементи з'єднувальної муфти;  

- підвищений рівень шуму;  

- підвищена температура поверхонь;  

Джерелами цих небезпек можуть бути: 

- електричний струм, який підводиться для живлення двигуна;  

- з'єднувальна муфта; 

- шум і вібрація, викликані працюючим агрегатом;  

- зовнішні поверхні агрегату, які нагріваються вище 45°С;  
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- аварійний вихід з ладу ущільнення на валу і ущільнень корпусних деталей. 

 

Небезпечні фактори 

 

• Електричні 

Клас насосу по способу захисту від ураження електричним струмом – 1. 

Для забезпечення захисту від випадкового дотику до струмоведучих частин, 

відповідно до ГОСТ 12.01.019-79 «Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты» [8] необхідно застосовувати наступні способи і 

засоби: стаціонарні захисні огородження, робоча ізоляція струмоведучих частин. 

Для забезпечення захисту від ураження електричним струмом при дотику до 

металевих частин, які можуть виявитися під напругою в результаті пошкодження 

ізоляції, застосовують наступні способи: контурне заземлення, опір захисного 

заземлення не повинен перевищувати 5 Ом. 

Особи, що обслуговують насоси, повинні знати «Правила безопасной 

эксплуатации электроустановок потребителей» (ПБЭЭП), пройти інструктаж з 

електробезпеки під час роботи з оформленням у журналі реєстрації інструктажів з 

питань  охорони праці й мати 1 групу електробезпеки. 

Ремонтні й профілактичні роботи повинні проводитися тільки після зупинки та 

відключення агрегату від джерел енергопостачання. 

 

• Пожежонебезпечні 

Найбільшою небезпекою є порушення герметичності насоса, що відбувається з 

різних причин: вібрація, гідравлічний удар, вихід з ладу деталей, тощо. Потрапляння 

повітря всередину трубопроводів може створити небезпечні концентрації та 

призвести до вибуху. 

До засобів пожежогасіння на відносять пожежні гідранти (ПГ-2102, ПГ-2103, 

тощо), вогнегасники порошкові, ящики з піском, покривала з негорючого матеріалу, 

комплекти засобів пожежогасіння.  
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Не допускається замазученості виробничої території, приміщень та обладнання, 

забруднення легкозаймистими та горючими рідинами (ЛЗР і ГР), сміттям і 

відходами виробництва. 

Забороняються ремонтні роботи на устаткуванні, що знаходиться під тиском, 

набивання й підтягування сальників на працюючих насосах та компресорах, а також 

ущільнення фланців на апаратах і трубопроводах без зняття тиску і відключення 

ділянки трубопроводу або агрегату (насоса, компресора) від інших апаратів і 

трубопроводів за допомогою засувок або заглушок в системі. 

Відігрівати замерзлу апаратуру, арматуру, трубопроводи, засувки, промивний 

розчин дозволяється тільки парою або гарячою водою. Використання для цих цілей 

паяльних ламп і інших способів із застосуванням відкритого вогню забороняється. 

Повинно бути передбачене виконання вимог по забезпеченню  пожежної  

безпеки  відповідно ДО ГОСТ 12.1.004-91 [9]. 

 

• Механічні 

- гострі кромки, задирки на поверхнях устаткування, деталей, інструменту; 

- поверхні муфти насосного агрегату, що обертаються, і рухливі частини 

виробничого устаткування; 

- викид назовні рідин під високим тиском унаслідок підвищеного витоку при 

порушенні герметичності кінцевих ущільнень ротора, розкриття стиків або 

роз'ємів корпусів і корпусних деталей насоса, що працюють під тиском; 

- підвищена або низька температура поверхонь складових частин агрегату 

(насоса, двигуна); 

- втрата стійкості при монтажі агрегату на місці установки.  

 

 

Небезпека через порушення ергономічних вимог: 

- утруднений доступ до елементів насоса і насосного агрегату, приладів, огляд 

яких необхідний під час експлуатації агрегату; 
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- неправильне розташування вмикаючих (вимикаючих) пристроїв, відсутність 

сигнального фарбування, недостатня кількість застережних знаків в місцях 

експлуатації і обслуговування насосних агрегатів; 

- потрапляння на шкіру або слизисті оболонки робітників консерваційних 

мастил, розчинників. 

 

Шкідливі фактори 

 

• Шум від установки 

Для даного насосу характерним є гідродинамічний шум, шум у підшипникових 

та ущільнюючих вузлах, які виникають під час протікання рідини. При роботі 

насоса рівень шуму сягає до 65 дБА, що не перевищує допустимий рівень (80 дБА). 

Періодичне обслуговування агрегату повинне проводитися із застосуванням 

індивідуальних засобів захисту органів слуху по ГОСТ 12.4.051 не більше 15 хв. В 

зміну (8 годин). 

Для зниження шуму рекомендується зниження рівня звукової потужності 

джерела шуму (насоса, установки, агрегату тощо), яке можна здійснити зміною чи 

вибором обладнання з поліпшеними шумовими характеристиками. 

Ще один спосіб - звукоізоляція. Муфти можна закрити кожухом, який зі 

середини покривається звукопоглинальним матеріалом - пінополіуретаном. 

• Вібрація 

Номінальний рівень вібрації на корпусі верхнього підшипника становить не 

більше 4,5 мм/с [10], яка здебільшого проявляється у вигляді шуму. Для зменшення 

цього негативного фактора можна використовувати вібродемпфірування. 

 

• Освітлення робочої зони 

Освітлення при проведенні періодичного обслуговування електронасоса має 

відповідати розряду V, підрозряду «б» зорових робіт, для проведення ремонтних 

робіт - розряду V, підрозряду «в» зорових робіт, згідно СНІП ІІ-4-79 "Природне і 

штучне освітлення". Для освітлення робочої зони використовують люмінесцентні 
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лампи, дугові ртутні лампи, рефлекторні дугові лампи з відбиваючим шаром. Вони 

мають підвищену світлову віддачу ( до 40-110 лм/Вт) і великий строк служби ( 8-12 

тис. год.), а крім того спектр їхнього випромінювання близький до природного 

денного світла. 

Величина температури повітря складає 22 - 24°С, його відносна вологість 60-

40% і швидкість руху 0,1 м/с. 
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5.2 Розрахунок рівня вібрації 

Вібробезпечними називаються умови праці, при яких виробнича вібрація не 

чинить на працюючого несприятливих впливів, в крайніх своїх проявах призводять 

до професійного захворювання. Створення таких умов праці досягається 

нормуванням параметрів вібрацій, організацією праці, зниженням вібрацій в джерелі 

виникнення і на шляхах їх розповсюдження, застосуванням засобів індивідуального 

захисту. 

Нормування вібрацій і організація праці. Основним нормативним документом, 

що регламентує параметри виробничої вібрації, є ГОСТ 12.1.012-2004 "ССБТ. 

Вібраційна безпека. Загальні вимоги". 

ГОСТ 12.1.012-04 поширюється на робочі місця, на яких людина піддається 

впливу вібрації, на машини й обладнання та технологічні процеси, які є джерелами 

вібрації; не поширюється на рухомий склад залізничного транспорту та повітряні 

судна. 

Норми вібрації машин і устаткування повинні бути встановлені в нормативних 

документах, а також повинні забезпечуватися і гарантуватися їх виготовлювачами і 

засвідчуватися контрольними службами, уповноваженими перевіряти показники 

безпеки машин. Вимоги щодо обмеження несприятливого впливу вібрації на 

оператора встановлюються на основі санітарних норм та інших документів. 

Нормованими показниками вібраційного навантаження на робочих місцях є: 

а) для постійної вібрації - середнє квадратичне значення віброприскорення 

(віброшвидкості) та його логарифмічний рівень, або спектр вібрації. При вираженні 

вібраційного навантаження через спектр вібрації нормованими показниками є 

середні квадратичні значення віброприскорення (віброшвидкості) або їх 

логарифмічні рівні в октавних і третьоктавних смугах частот; 

б) для непостійній вібрації - еквівалентне значення віброприскорення 

(віброшвидкості) або його логарифмічний рівень. 

Час впливу вібрації приймається рівним тривалості безперервного або 

сумарного впливу, вимірюваного у хвилинах або годинах. Норми вібраційного 
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навантаження на робочих місцях встановлюють для тривалості 8:00, відповідної 

тривалості робочої зміни, залежно від часової структури робочої зміни. 

Нормований діапазон частот встановлюється: 

- Для локальної вібрації у вигляді октавних смуг з середньогеометричними 

частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; 

- Для загальної вібрації у вигляді октавних і третьоктавних смуг з 

середньогеометричними частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 

10,0; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц. 

Норми вібраційного навантаження на робочих місцях встановлюються для 

кожного напрямку дії вібрації. 

Організація робіт. З метою профілактики вібраційної хвороби для працюючих з 

вібруючим інструментом рекомендується режим праці та відпочинку, при якому 

фактичний час роботи в контакті з вібрацією не повинно перевищувати двох третин 

робочої зміни, а безперервна тривалість впливу вібрації, включаючи мікропаузи, - 

15-20 хвилин . Крім обідньої перерви, встановлюються два регламентованих 

перерви для активного відпочинку і профілактичних процедур. У робочий цикл 

рекомендується включати технологічні операції, не пов'язані з впливом вібрації. 

Вимірювання вібрації повинно проводитися на справних машинах, що 

відповідають правилам проведення робіт. Машини або устаткування мають 

працювати в паспортному або типовому технологічному режимі і при проведенні 

реальних технологічних операцій. При контролі загальної вібрації повинні бути 

включені всі джерела, що передають вібрації на робоче місце. При вимірюванні 

вібрації машина чи устаткування мають працювати в сталому режимі. 

Рекомендується по можливості вибирати постійний тривалий режим роботи без 

зайвих ривків, ударів для отримання стійкого показання приладу і надійного їх 

відліку. 

Контроль вібрації проводять в точках контакту працівника з вібруючою 

поверхнею. Допускається проводити вимірювання в інших, більш зручних для 

контролю точках робочого місця, машини, тіла працівника, якщо встановлені 

достовірні взаємозв'язки (аналітичні залежності, передавальні функції, коефіцієнти, 
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поправки та інші показники) між обраним місцем вимірювання і точкою, для якої 

встановлено норми вібрації. 

Якщо працівник в процесі виробничої діяльності переміщається в межах 

робочого місця (зони), то вимірювання виконують через кожен метр його шляху. 

Технічні заходи захисту. Крім організаційних заходів вібробезпечного умови 

праці забезпечуються застосуванням вібробезпечних машин, засобів активної і 

пасивної віброзахисту, що знижують вплив вібрації на працюючих шляхах 

розповсюдження, а також проектуванням технологічних процесів та виробничих 

приміщень, що забезпечують неперевищення норм вібрації на робочих місцях. 

Також слід передбачати обмеження ультразвуку, що передається контактним 

шляхом. 

Зниження вібрації машин може досягатися шляхом зниження віброактивності і 

внутрішньої віброзахистом джерела. Причиною низькочастотних вібрацій насосів, 

компресорів, електродвигунів є неврівноваженість обертових елементів. Дія 

неврівноважених динамічних сил посилюється поганим кріпленням деталей, їх 

зносом в процесі експлуатації. Усунення неврівноваженості обертових мас 

досягається балансуванням. 

Для ослаблення вібрацій важливе значення має виключення резонансних 

режимів роботи, тобто зміна власних частот агрегату і його окремих вузлів і деталей 

від частоти змушує сили. Резонансні режими при роботі технологічного обладнання 

усуваються зміною системи маси і жорсткості або встановленням іншого але частоті 

робочого режиму (реалізується на стадії проектування обладнання). Жорсткість 

системи збільшується введенням ребер жорсткості, наприклад для тонкостінних 

елементів корпусу. 

Другий спосіб внутрішньої віброзахисту - вібродемпфірування, 

тобто перетворення енергії механічних коливань системи в теплову енергію. 

Зниження вібрацій в системі досягається використанням конструкційних матеріалів 

з підвищеними демпфуючими властивостями (великим внутрішнім тертям); 

нанесенням на вібруючі поверхні в'язкопружних матеріалів; застосуванням 

поверхневого тертя (наприклад, в двошарових композиційних матеріалах), 
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переведенням механічної енергії в енергію електромагнітного поля. Підвищеними 

демпфуючими властивостями володіють магнієві сплави і сплави марганцю з міддю, 

а також окремі марки чавуну і сталі. У деяких випадках в якості конструкційних 

матеріалів використовують пластмаси, гуму, поліуретан з високими демпфуючими 

властивостями. 

Коли застосування полімерних матеріалів в якості конструкційних не є 

можливим, для зниження вібрацій використовують вібродемпфіруючі покриття: 

жорсткі - з багатошарових та одношарових матеріалів і м'які - листові і мастичні. В 

якості жорстких можливе застосування металевих покриттів на основі алюмінію, 

міді, свинцю. Добре демпфують коливання мастильні матеріали. 

Віброізоляція (у власному розумінні цього терміна) полягає у зменшенні 

передачі вібрації від джерела захищається (людина або інший агрегат) шляхом 

введення додаткової пружною зв'язку. Для віброізоляції стаціонарних машин з 

вертикальною збудливою силою застосовують віброізолятори твань пружних 

прокладок або пружин. При несприятливих умовах експлуатації (високі 

температури, наявність масел, парів кислот і лугів) і невисокій частоті збудження 

(<30 Гц) рекомендується встановлювати обладнання на пружинні (гумові) 

прокладки. На практиці часто використовують комбіновані пружинно-гумові 

віброізолятори. При розрахунку гумових прокладок визначаються їх товщина і 

площа, перевіряються відсутність в матеріалі прокладки зсувних деформацій в 

горизонтальній площині і резонансних явищ. Розрахунок пружинного 

виброизолятора полягає у визначенні діаметра і матеріалу дроту пружини, числа 

витків і кількості пружин. 

Планувальні рішення. Необхідно прагнути до оптимального з точки зору 

захисту від вібрації розташоване устаткування на перекритті; вібруючий обладнання 

необхідно змістити з середини прольоту до опор. При неможливості захистити 

персонал технічними заходами застосовують "плаваючі" підлоги в приміщенні 

управління, наприклад в компресорних або насосних станціях. 

Засоби індивідуального захисту. При роботі з ручним механізованим 

електричним і пневматичним інструментом застосовують віброрукояткі та засоби 



46 

 

 

 

індивідуального захисту: рукавиці з подвійним шаром (внутрішній бавовняний, 

зовнішній гумовий), виброгасящая взуття, антивібраційні пояса, гумові килимки. 

Враховуючи несприятливий вплив холоду на розвиток вібраційної хвороби, при 

роботі в зимовий час робітників забезпечують теплими рукавицями. 
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6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 

6.1 Потокове виробництво, його суть і характеристика 

 

Потокова організація виробництва — це така форма організації виробництва, 

при якій операції виконуються у визначеній, заздалегідь установленій 

послідовності; мають рівновеликі завдання по випуску предметів праці за той самий 

період і виконуються одночасно. На підприємстві застосовується потік з вільним 

темпом — агрегатно-груповий. Ця система організації потоків характеризується 

підвищеною змінюваністю асортименту продукції, застосуванням агрегованого 

устаткування. Зміна моделей в агрегатно-груповому потоці не спричинює 

перебудови робочих місць, а обмежується зміною пристосувань, переміщенням 

одного або декількох виконавців з одного робочого місця, на інше. 

Потокове виробництво — це найбільш ефективна форма організації 

виробництва по масовому випуску продукції, що забезпечує високе зростання 

продуктивності праці, безперервність виробничого процесу і найвищий рівень 

якості. 

Особливість організації потокового виробництва на сучасному етапі є 

керування великими колективами людей і динаміка розвитку галузей промислового 

виробництва, тобто швидка заміщуваність видів продукції. 

Потокове виробництво полягає в об'єднанні машин, що роблять аналогічний 

вид або тип продукції. Розрізняються два варіанти: група машин і виробничі лінії. 

Якщо говорити про групу машин, то йдеться про устаткування, розміщене 

залежно від послідовності операцій. 

Коли йдеться про виробничу лінію, то устаткування розміщують по прямій 

лінії; цехи — на рівнобіжні лінії, що спеціалізуються на визначеному товарі (або 

типах товарів). 

При організації потокового виробництва необхідно враховувати тривалість 

замовлення, обсяг випуску, визначити категорію якості і технічний рівень 
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виробничих ланок. При потоковому виробництві частіше використовують потокові 

лінії. 

Потокова лінія — це група робочих місць, що розташовані в строгій 

послідовності операцій технологічного циклу, за якими закріплені певні операції. 

Декілька потокових ліній складають цех. 

Основні характеристики потокової лінії: 

1. Закріплення за кожним робочим місцем тільки однієї операції по 

виготовленню деталей або збору продукції. 

2. Розташування робочих місць по ходу лінії. 

3. Після закінчення операції на наступне робоче місце деталі передають по 

одній. 

4. Синхронізація продовження кожної операції технологічного процесу на 

потоковій лінії. Тобто операції повинні бути кратні такту лінії. 

5. Механізація передачі деталей та виробів з одного робочого місця на інше. 

6. Замкнутий характер виробництва, який включає всі роботи з виготовлення 

деталей та виробів. 

Потокові лінії можуть відрізнятися одна від одної за такими характеристиками: 

— номенклатура виробів, що виготовляються; 

— рівень безупинності процесу; 

— рівень механізації та автоматизації; 

— умови наладки обладнання та ін. 

При організації потокових ліній розраховуються: 

— такт; 

— число робочих місць та робочих на потоковій лінії; 

— синхронізація операцій; 

— швидкість руху та довжина робочої стрічки конвеєру; 

— виробничі нормативи. 

Основними напрямами поліпшення роботи потокових ліній можуть бути: 

— зниження простоїв обладнання; 

— своєчасне подавання сировини і матеріалів; 
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— раціоналізація робочих місць потоку; 

— поліпшення умов праці на робочих місцях; 

— синхронізація роботи потоку; 

— введення багатоверстатного обслуговування і суміщення професій. 

При організації виробничих ділянок в умовах потоку велике значення має 

правильний вибір транспортних засобів — найефективнішими транспортними 

засобами є конвеєри. 

Існують три види конвеєрів: безперервний, пульсуючий і розподільний. 

Пульсуючий конвеєр характеризується тим, що виріб знімається з лінії і 

обробляється на робочому місці, потім виріб повертається на лінію, що здійснює 

його транспортування на інше робоче місце. Умовою роботи цієї лінії є рівність 

такту сумі часу оброблення деталі і часу транспортування. 

Для організації потокового виробництва в часі застосовується три види руху 

предметів праці: послідовний, рівнобіжний і змішаний. 

Послідовний вид руху предметів праці має максимальний час складання і, як 

наслідок, найвищу собівартість. 

Рівнобіжний вид рухів предметів праці має мінімальний час зборки усіх видів 

руху предметів праці, але потребує обов'язкової кратності часу оброблення виробу 

на всіх операціях, а краще — рівності. Собівартість мінімальна. 

Змішаний вид руху предметів праці має середній час складання виробу 

порівняно з рівнобіжним і послідовним видами і середнє значення собівартості. При 

цьому виді деталі можуть передаватися як поштучно, так і серіями або партіями, що 

виключає недоліки за тривалістю складання і перезавантаженню або 

недозавантаженню робочих місць, що характерно для перших двох видів. Більш 

детально це питання розглянуто в п. 8 цього розділу. 

Потоковий метод організації можна застосовувати за дотриманням таких умов: 

а) обсяг випуску продукції досить великий і не змінюється протягом тривалого 

періоду часу; 
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б) конструкція виробу технологічна, окремі вузли і деталі піддаються 

транспортуванню, виріб можна розділяти на конструктивно-складальні одиниці, що 

особливо важливо для організації потоку з складання; 

в) витрати часу за операціями може бути встановлено з достатньою точністю, 

синхронізовано і зведено до єдиної величини; забезпечується безперервна подача до 

робочих місць матеріалів, деталей, складальних вузлів; можливе повне 

завантаження устаткування. 

Організація потокового виробництва пов'язана з проведенням низки 

розрахунків і підготовчих робіт, які пов'язані з апаратурно-механічним оснащенням 

виробництва та узгодження усіх його елементів. 

Вихідним моментом за проектування обсягу випуску продукції є такт потоку. 

Такт — це проміжок часу між запуском (або випуском) двох суміжних виробів 

на лінії. Такт може бути середнім і робочим. 

Середній такт потоку — це календарний період часу між двома послідовними 

випусками або запусками продукції на поточній лінії. 

Середній такт визначається за формулою 

 

де Фд — дійсний фонд часу роботи лінії за визначений період (місяць, добу, 

зміну) з урахуванням втрат на ремонт устаткування і регламентованих перерв, хв; 

N3 — програма запуску за той самий період часу, шт. 

 

де N— програма випуску, шт.; 

(100 - δ) — відсоток відсіву на контрольні випробування та брак. 

Тривалість розрахункового періоду [дійсний фонд часу роботи лінії за 

визначений період (місяць, добу, зміну) з урахуванням втрат на ремонт 

устаткування і регламентованих перерв] розраховується за такою формулою: 

 

де К — кількість робочих днів на місяць, дн.; 

С — кількість змін на добу, шт.; 
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Т — тривалість зміни, год.; 

а — частка часу на регламентовані простої, перерви, підготовку до роботи та 

прибирання робочого місця тощо. 

Робочий такт — це частина тривалості операції на одному робочому місці. 

Робочий такт визначається за формулою: 

 

де ti — тривалість кожної операції; 

ni— число робочих місць на даній операції. 

Такт потокової лінії — це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що 

пересуваються один за одним. Визначається з виразу 

 

де Ф — добовий фонд часу; 

П — технічно-неминучі витрати часу, хв (15—20 хв за зміну); 

N— обсяг виробництва продукції за той самий період, у натуральному вимірі. 

Величина, зворотна такту, називається темпом роботи лінії. За організації 

потокового виробництва необхідно забезпечити такий темп, щоб виконати план з 

випуску продукції. Розрахункова формула така: 

 

Якщо предмети праці передаються не поштучно, а транспортними партіями (n), 

то вони сходять з лінії за інтервал часу, що називається ритмом лінії: 

 

Наступним етапом в організації потокового виробництва є визначення потреби 

в устаткуванні. Розрахунок кількості устаткування здійснюється, виходячи з 

кількості робочих місць за операціями процесу: 

 

де ti — норма часу на операцію з урахуванням установки, транспортування і 

зняття деталі, хв. 

Прийнята кількість робочих місць (Срі) визначається округленням 

розрахункової кількості до найближчого цілого числа. При цьому враховується, що 



52 

 

 

 

на стадії проектування допускається перевантаження в межах 10—12 % на кожне 

робоче місце. 

Кількість робочих місць на потоковій лінії визначається за формулою 

 

де m — кількість операцій на потоці. 

Довжина стрічки конвеєра визначається так: 

 

де L — відстань між робочими місцями. 

Швидкість конвеєра визначаємо з виразу 

 

Для забезпечення повного завантаження устаткування і безперервності 

протікання виробничого процесу в потоковому виробництві здійснюється 

синхронізація (вирівнювання) операцій у часі. 

Після того як досягнуто синхронізацію операцій на потоковій лінії, складається 

план-графік її роботи, що полегшує контроль за використанням устаткування і 

робітників. 

Однією з основних умов безперервної і ритмічної роботи потокових ліній є 

організація міжопераційного транспорту. У потоковому виробництві транспортні 

засоби використовуються не тільки для переміщення виробів, а й для регулювання 

такту роботи і розподілу предметів пращ між рівнобіжними робочими місцями на 

лінії. 

Вибір транспортного засобу залежить від габаритів, маси оброблюваних 

деталей, типу і кількості устаткування, такту, ступеня синхронізації операцій. 

Проектування потоку завершується розробленням раціонального планування 

лінії. В процесі планування необхідно дотримуватися таких вимог: передбачити 

зручні підходи до робочих місць для ремонту й обслуговування лінії, забезпечити 

безперервне транспортування деталей до різних робочих місць на лінії; виділити 
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майданчики для нагромадження заділу і підходу до нього; передбачити на лінії 

робочі місця для виконання контрольних операцій. 

Метод групової організації виробництва застосовується у випадку обмеженої 

номенклатури конструктивно і технологічно однорідних виробів, виготовлених 

повторюваними партіями. Суть методу полягає в зосередженні на ділянці різних 

видів технологічного устаткування для оброблення групи деталей за уніфікованим 

технологічним процесом. 

Характерними ознаками організації виробництва є: подетальна спеціалізація 

виробничих підрозділів; запуск деталей у виробництво партіями за спеціально 

розробленими графіками; паралельно-послідовне проходження партій деталей за 

операціями; виконання на ділянках (у цехах) технологічно завершеного комплексу 

робіт. 

Метод організації синхронізованого виробництва інтегрує ряд традиційних 

функцій організації виробничих процесів: оперативного планування, контролю 

складських запасів, управління якістю продукції. Суть методу зводиться до відмови 

від виробництва продукції великими партіями і створення безперервно-потокового 

багатопредметного виробництва, в якому на всіх стадіях виробничого циклу 

необхідний вузол або деталь поставляється до місця наступної операції точно в 

необхідний час. 

Поставлена мета реалізується за допомогою створення групових, 

багатопредметних потокових ліній і використання принципу витягування в 

управлінні ходом виробництва. Основними правилами організації виробничого 

процесу в цьому випадку є: 

— виготовлення продукції дрібними партіями; 

— формування серій деталей і застосування групової технології з метою 

скорочення часу налагодження устаткування; 

— перетворення складів матеріалів і напівфабрикатів на буфер-склади; 

— перехід від цехової структури виробництва до предметно-спеціалізованих 

підрозділів; 

— передача функцій управління безпосередньо виконавцям. 
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Метод синхронізованого виробництва припускає впровадження системи 

комплексного управління якістю, що грунтується на дотриманні таких принципів: 

контроль виробничого процесу; наочність результатів вимірювання показників 

якості; дотримання вимог до якості; самостійне виправлення браку; перевірка 100% 

виробів; постійне підвищення якості. 

Виробництво масовими партіями становило і становить на численних 

підприємствах основний тип виробництва, воно є апогеєм тейлористської 

індустріальної культури. У ситуації, коли основною формою конкурентної боротьби 

є цінова, пріоритет надається економіці з масовим виробництвом (великими 

партіями), а також процесу стандартизації продукції (коли клієнт обмежується 

відносно невеликим вибором) і стандартизації операцій, наслідки від якої 

виступають у вигляді поділу завдань і можливостей удатися до кваліфікованої 

робочої сили, вузько спеціалізованої і незначно пов'язаної із самим процесом 

виробництва. Виробництво масовими серіями означає виробництво максимально 

великими партіями, де зміну знарядь праці зведено до мінімуму, для того щоб 

скоротити до мінімуму витрати при випуску великої кількості продукції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

В ході виконання дипломної роботи я ознайомився з конструктивними схемами 

пластинчастих насосів. Навчився розраховувати геометричні розміри проточної 

частини; сили що діють на елементи конструкції насоса; проводити розрахунки на 

міцність. Навчився розраховувати основні вузли насосного агрегату такі як: статор 

та ротор; вибір та розрахунок на довговічність підшипників; конструювання валу та 

визначення реакцій в опорах. 

В процесі виконання дипломної роботи я отримав практичні навички в 

конструюванні пластинчатого насосу. Були виконані креслення основних деталей 

насоса: статора, ротора, диску переднього, кільця статорного тощо. Отримав знання 

в проектуванні та кресленні складальних креслень насосу та насосного агрегату. 

В розділі з охорони праці проведено аналіз потенційних небезпечних та 

шкідливих факторів досліджуваного об'єкту, а також було досліджено небезпеки, які 

виникають внаслідок вібрації. 

В розділі економіки досліджувалося потокове виробництво, його суть і 

характеристика. 
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