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ВСТУП 

  

 Вільновихровий насос, який використовується для перекачування рідких 

середовищ, невипадково користується такою високою популярністю як на 

виробництві, так і в побуті. Сучасні виробники пропонують вихрові насоси різних 

видів, відрізняються один від одного своїми конструктивними особливостями, так і 

принципом роботи, але загальним для всіх подібних пристроїв є наявність в їх 

конструкції робочого колеса, обладнаного спеціальними лопатями [2]. 

 Вільновихрові насоси (ВВН) сьогодні одержали значне розповсюдження в 

технологічних системах. Дані пристрої застосовують в якості дренажних і 

фекальних насосів, а також для оснащення очисних споруд та у гірничодобувній 

промисловості (без допомоги такого обладнання не обходиться буріння свердловин, 

з яких необхідно відкачувати рідкі середовища). Позитивні якості цього 

технологічного обладнання: відсутність забивання проточної частини, 

перекачування без зриву параметрів газорідинних сумішей з великим вмістом газу, 

простота конструкції і технологічність у виготовленні. Основні недоліки даного 

насоса: більш низький коефіцієнт корисної дії (ККД) у порівнянні з традиційними 

відцентровими насосами тих же швидкохідностей і те що особливості конструкції 

вихрових насосів не дозволяють використовувати такі пристрої для перекачування 

в’язких рідин. Проте ресурс роботи цих насосів в порівнянні з відцентровими значно 

вищий [1]. 

 В наш час широко використовуєть три конструктивні схеми ВВН: Вемко 

(“Wemco”), Туро (“Turo”)  і Сека (“Seka”) [5]. Із існуючих різновидностей ВВН по 

конструктивному виконанню практикою визнано кращим по комплексу показників 

якості вільновихровий насос типу “Turo” (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Вільновихровий насос типу “Turo” [4] 

Нині значна кількість ВВН виготовляється  рядом зарубіжних фірм : Egger, 

Blaskmer, Wemco pump, “SULZER”, Edur, Garbario, KSB, ТОВ "Гидрокомпрессор", 

Рибницький насосний завод (Молдова), ООО “ЧЕРЕМХОВГИДРОМАШ”  (Росія), 

“ВИПОМ” (Болгарія) та ін. В Україні центром дослідження і проектування ВВН є 

кафедра ПГМ СумДУ. Цими дослідженнями займалися провідні вчені кафедри: В. 

Малюшенко,  І. Ковальов, А. Евтушенко, В. Герман, О. Котенко, В. Сапожніков,                  

С. Яхненко, В. Соляник та інші. На підставі цих напрацювань було створено цілий 

ряд ВВН. Частина цих насосів серійно випускається АТ "Сумський завод 

"Насосэнергомаш", Україна [3]. 
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1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЛЬНОВИХРОВИХ НАСОСІВ 

  

Останнім часом у багатьох галузях народного господарства для гідротранспорту 

абразивних і легкопошкоджуючих речовин, гідросумішей, що містять тверді і 

волокнисті включення, газовмістних рідин використовують ВВН (рис.1.1), які 

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

роботи на гідросумішах і обумовлюють економічну ефективність їх застосування 

для перекачування різних твердих речовин і продуктів. ВВН є новими, у багатьох 

відношеннях прогресивним  типом насосного устаткування, тому багато запитань, 

пов’язаних з  їх робочим процесом недостатньо вивчені і широко досліджуються в 

нашій країні і за кордоном (США, Японії, Швейцарії, Польщі та ін.). Вони 

випускаються багатьма великими фірмами і знаходять усе більш широке 

застосування в різних галузях промисловості. 

 

Рисунок 1.1 – Конструкція вільновихрового насоса [8]  

 За конструктивними  ознаками і  характером робочого процесу ВВН (рис. 1.2) 

істотно відрізняються від відцентрових  і мають наступні особливості [6]: 

– РК СВН розташоване в розточуванні задньої стінки корпусу, яка має вільну 

камеру, що не перетинається деталями, які обертаються. Тому частина потоку 

рідини, що поступає в насос, проходить через вільну камеру, не стикаючись з 

лопатями РК; 

– завдяки наявності вільної камери забезпечується мінімальний контакт рідини з 

РК, що дозволяє перекачувати продукти без їх особливого ушкодження; 
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– простіша форма проточної частини знижує металоємність насоса, полегшує 

його складання, створює кращі умови для високого ступеня уніфікації; 

– конструктивне виконання ВВН дозволяє з невеликими витратами виконувати 

ремонт і виготовляти запасні частини на місці експлуатації. 

 

Рисунок 1.2 – Принцип роботи вільновихрових насосів [9] 

 Окрім цього, ВВН мають ряд позитивних властивостей: насоси не 

закупорюються, оскільки прохід у вільній камері рівний або близький до діаметру 

всмоктувального і напірного патрубків, насоси мають високу стійкість до 

абразивного зносу ( ВВН в 2-3 рази перевищують зносостійкість відцентрових 

насосів, виконаних з того ж матеріалу), робота насосів мало залежить від коливань в 

мережі електроживлення – спокійна, без биття і ривків, що значно збільшує термін 

служби підшипникових вузлів. Насоси  мають високу всмоктуючу здатність (висота 

всмоктування до 8 м) і мало чутливі до кавітації,  мають більш високу довговічність 

і надійність. 

 Недоліками ВВН є обмежені напори (Н ≤ 100 м) і відносно невеликі значення 

коефіцієнта корисної дії (ККД = 35 – 58 %). 

 В процесі створення ВВН були розроблені три базові конструкції цих насосів, 

що відрізняються між собою формою робочого колеса (РК) і його розташуванням 

відносно вільної камери: «Wemco», «Seka» и «Turo». Першим вільновихровим 

насосом  є насос типу «Wemco» (рис. 1.3), який був сконструйований у США в 1954 

р. фірмою «Western Machinery Company». РК цього насоса виконане за типом колеса 
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гідромуфти і розташоване в розточуванні задньої стінки корпусу і передньої кришки 

насоса. Недоліком ВВН цього типу є низький ККД, який складає 30 – 40 % [7]. 

 

Рисунок 1.3 – Вільновихровий насос типу «Wemco» [10] 

 Подальші дослідження різних конструкцій ВВН з метою збільшення напору і 

ККД привели до створення нового типу насоса - конструктивної схеми Туро 

(«Turo») фірми «EGGER» ( Швейцарія), в якій РК виконано у вигляді диска з 

прямими радіальними лопатями (відкритого або закритого на периферії). У цьому 

насосі (рис. 1.4) різка зміна напряму руху рідини при виході з РК в осьовому 

напрямі інтенсифікує енергообмін між потоками рідини, що виходить з колеса і 

поступає у вільну камеру. Це  дає збільшення напору і ККД (ККД насоса «Turo» 

досяг рівня 54 %). 

 

Рисунок 1.4 - Вільновихровий насос типу «Turo»   
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 У основі насосів типу Сека («Seka») (рис.1.5) лежить принцип висунення РК з 

ніші корпусу у вільну камеру, який збільшує долю лопатевого робочого процесу і 

призводить до підвищення напору і ККД насоса. Насоси «Seka» випускає фірма 

«VOGEL» (Австрія). Робоче колесо цього насоса не має обмеження на периферії і 

висунене у вільну камеру, а рідина, що виходить з РК  спрямована безпосередньо у 

відвід. Проте застосування цих насосів обмежене із-за можливого закупорювання 

перекачуваним продуктом, особливо при гідротранспорті рідин, що містять 

волокнисті речовини. 

 

 Рисунок 1.5 - Вільновихровий насос типу «Seka» [1] 

 Насоси вільновихрового типу широко застосовуються в комунальному 

господарстві для перекачування фекальних рідин, ґрунтових і стічних вод, 

каналізаційного мулу; у сільському господарстві для гідротранспорту органічних 

добрив, картоплі, фруктів, риби; у харчовій промисловості для перекачування 

легкоушкоджуваних продуктів, соків, сиропів, суспензій і іншого; у хімічній 

промисловості для подання газоподібних рідин, кислот, лугів і інших хімічно 

агресивних реагентів, а також в целюлозно-паперової для транспортування деревної 

маси, макулатури, полімерів, віскозної сировини та інших продуктів. ВВН 

перспективно застосовувати  в чорній металургії для гідротранспорту шламу, золи, 

руд, хвостів на гірничо-збагачувальних фабриках;  у вугільній промисловості для 

гідротранспорту вугілля і вугільного шламу та ін.  Ці насоси також можна 

використати при поданні піску, ґрунту, гравію і інших абразивних речовин [1]. 
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2 НАСОСИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧУВАННЯ ПАПЕРОВИХ МАС 
       

  Спресовані кіпи папери, які поступають на картонно-паперові комбінати, 

вимочуються в спеціальних резервуарах-гідророзбивачах, які працюють за 

принципом пральної машини: барабан створює вихори, які перемішують і 

перетирають волокна. Потім макулатурна маса очищується від сторонніх домішок: 

важкі домішки відділяються за рахунок обертання у барабані: пісок, скло, скріпки і 

так далі осідають в брудозбірнику, а легкі - при пропусканні маси через сито. У 

процесі вимочування додають хімікати, завдяки яким частки друкарської фарби і 

чорнила більше не прилипають до волокон. 

        Так звану "пульпу" (показано на рисунку 2.1), отримувану на цьому етапі, 

використовують для виробництва низькосортного картону, м'яких наповнювачів, 

упаковки для яєць і для подальшого очищення і переробки. 

 

Рисунок 2.1 – Паперова «пульпа» [11] 

        Далі паперова маса розпускається за допомогою розмелювання на млині і 

піддається тонкому очищенню. Надалі паперова маса поступає на папероробні 

машини для виробництво паперу і картону. 

        Основним типом насосів, які застосовуються для перекачування паперових мас, 

є насоси типу БМ [12]. Конструкція насоса показана на рис. 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Розріз насоса типу БМ [12]: 1 - гайка робочого колеса; 2 - колесо 

робоче; 3 - корпус насоса зі всмоктувальним і напірним патрубками;                 

4 - кільце сальника; 5 - сальникова набивка; 6 - кришка сальника;                     

 7 - кронштейн; 8 - підшипник; 9 - вал; 10 - кришка підшипника 

        Насос БМ – відцентровий, консольний, одноступінчастий, з горизонтальним 

розташуванням вала і осьовим підведенням рідини. Призначений для перекачування 

паперових і деревоволокнистих мас концентрацією до 8 %, водневим показником рН 

від 2 до 13, з температурою до 100°С в технологічних процесах целюлозно-

паперових виробництв на целюлозно-паперових і картонних комбінатах. 

        Проточна частина насосів БМ виготовляється з нержавіючої сталі, стійкою до 

кислих і лужних середовищ. Відлиті спільно відвід насоса, всмоктувальний 

патрубок і передня кришка, утворюють корпус насоса, в нижній частині якого 

розташовані лапи для його кріплення на рамі. Широкий всмоктувальний патрубок 

забезпечує оптимальні значення швидкостей течії перекачуваного середовища на 

вході в насос. 

        Робоче колесо – лите, п'ятилопатеве, закрите, з відбійними лопатями на 

задньому диску. Є модифікація насоса і з напіввідкритими колесами, тобто без 

переднього диска. Масні насоси БМ з напіввідкритими колесами надійніші в роботі 

при перекачуванні волокнистих мас високої концентрації. Переднє ущільнення 

колеса - щілинне. 
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         Привід насоса БМ здійснюється від електродвигуна через втулково-пальцеву 

муфту з проставком. Демонтаж насоса для заміни колеса здійснюється без 

від'єднання всмоктувального і напірного трубопроводів від корпусу насоса і 

електродвигуна від рами (відповідно до вимог міжнародного стандарту - система 

ISO 2858). 

         Виробником цих насосів є ВАТ "Бобруйський машинобудівний завод"            

(м. Бобруйськ, Республіка Білорусь). 

         При виробництві паперу використовуються і стоково-масні насоси типу СМ 

[13]. Матеріал проточної частини насоса - сірий чавун. По конструктивному 

виконанню фекальні стоково-масні насоси СМ - горизонтальні, консольні, 

одноступінчасті. Всмоктувальний патрубок розташований по осі насоса, напірний – 

вертикально вгору (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Насосний агрегат з насосом типу СМ 

         Ці насоси випускаються в трьох виконаннях: тип СМ - із закритим робочим 

колесом, тип СМО – відцентровий, горизонтальний, консольний, одноступінчастий 

насос з відкритим робочим колесом, тип СМС – відцентровий, горизонтальний, 

консольний, одноступінчастий насос з відкритим робочим колесом вільновихрового 

типу. Застосовується насос СМС для перекачування побутових і промислових вод, 

фекалій і інших забруднених рідин і деревоволокнистих мас. У насосах СМС 

застосовано вільновихрове робоче колесо, що дозволяє застосовувати насос для 

перекачування рідин, що несуть досить великі сторонні предмети, які могли б 

засмітити проточний тракт при використанні відцентрових коліс відкритого і 

закритого типів. 
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         Усі модифікації насосів виготовляються з урахуванням максимальної 

уніфікації опорних стійок (кронштейнів), корпусних деталей, кінцевих ущільнень 

валів і інших деталей. 

         Насоси для перекачування паперових і волокнистих мас виготовляють багато 

зарубіжних фірм. Одним зі світових лідерів у виробництві устаткування для 

целюлозно-паперової промисловості є фірма Sulzer (Швейцарія). Розроблені цією 

фірмою спеціально для целюлозно-паперової промисловості насоси AHLSTAR А 

(рис. 2.4) виготовляються, виходячи з потреб замовника, забезпечують технологічну 

надійність, високу ефективність і мають низькі експлуатаційні витрати. 

 

Рисунок 2.4 – Загальний вигляд насоса Sulzer AHLSTAR A [14] 

         Окрім цих насосів, фірма Sulzer випускає ряд горизонтальних, що не 

забиваються, одноступінчастих, відцентрових насосів типу FB. Одноступінчасті, 

горизонтальні, відцентрові насоси ряду FB, що не забиваються, застосовуються в 

промисловості при роботі з рідинами і суспензіями з великими твердими і 

волокнистими включеннями для забезпечення надійності, високої ефективності і 

низьких експлуатаційних витрат виробничого процесу. Конструкції насосів Sulzer 

FB і ескізи проточних частин приведені на рисунках 2.5 і 2.6 відповідно [15]. 
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Рисунок 2.5 – Конструкція насоса Sulzer FB з висуненим робочим колесом (по схемі 

ВВН Seka) 

 

Рисунок 2.6 – Ескізи проточних частин насосів Sulzer FB з відкритим робочим 

колесом (схема ВВН Turo) і закритим робочим колесом             (схема відцентрового 

насоса) 

 Виготовляють насоси для целюлозно-паперової промисловості і інші фірми: 

італійська Salvatore Robuschi, швейцарська Emile Egger, фінська Ahlström та інші. 

Висновки: 

1. Аналіз конструкцій насосів, які застосовуються  для перекачування паперових 

мас показує, що максимальну надійність, високу ефективність і низькі 

експлуатаційні витрати при перекачуванні рідин і суспензій з великими 

твердими частками забезпечують насоси Sulzer з висуненим у вільну камеру 
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робочим колесом (схема ВВН Seka), а при перекачуванні рідин з 

довговолокнистими включеннями – насоси з відкритим робочим колесо, 

розташованим в задній розточці корпуса – вільновихрові насоси 

конструктивної  схеми ВВН Turo. 

2. Виходячи з проведеного аналізу, для розробки насоса для перекачування 

паперових мас приймаємо вільновихровий насос конструктивної схеми Turo, 

який забезпечує високу надійність роботи, не закупорюється і має 

максимальний рівень ККД для цього типу насосів. 
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3 ОБГРУНТУВАННЯ І ОПИС КОНСТРУКЦІЇ НАСОСА 
 

3.1 Обгрунтування вибраної конструкції насоса 

          

 Недоліком вживаних для перекачування паперових мас відцентрових насосів є 

те, що вони ненадійно працюють у разі великого вмісту в паперовій пульпі 

довговолокнистих включень (наприклад, ганчіркових клаптиків, ниток), а також 

наявності у великій кількості абразивних часток (піску, скріпок і інших абразивних 

матеріалів). При цьому відбувається швидке забивання передніх ущільнень 

робочого колеса, що призводить до падіння ККД насоса, а також відбувається 

швидкий знос проточної частини насоса (колеса і корпуса). 

         Зарубіжний і вітчизняний досвід експлуатації насосів для забруднених рідин 

показав, що для транспортування паперових пульп можна використовувати 

вільновихрові насоси. Головною особливістю цих насосів є наявність вільного 

простору між передньою стінкою корпусу і робочим колесом, розташованим у ніші 

корпусу. ВВН широко застосовуються в різних галузях промисловості завдяки 

простоті конструкції, технологічності у виготовленні, ремонтопридатності, а також 

здатності високоефективно і надійно працювати на рідинах, що містять волокнисті 

включення, незважаючи на порівняно низький ККД, такий, що не перевищує у 

кращих промислових зразків ВВН типу "Turo" 55-56 %. 

         Це конструктивне рішення обумовлене також зниженням забивання  проточної 

частини насоса (немає необхідності встановлювати на вхідному патрубку насоса 

спеціальні вікна для його прочищення). Конструкція насоса типу ВВН має простішу 

форму проточної частини, меншу металоємність, створює сприятливі умови для 

високого ступеня уніфікації. Конструктивне виконання робочих коліс дозволяє з 

невеликими витратами виконувати  ремонт і виготовлення запасних частин на місці 

експлуатації. 
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3.2 Опис конструкції насоса 

 

Насос ВВН 125-20 (рис 3.1) - вільновихровий, горизонтальний, консольний, з 

робочим колесом, розташованим в розточці задньої стінки корпусу. Відмітна 

особливість насоса - наявність вільної камери між колесом і передньою стінкою 

корпусу. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Вільновихровий насос ВВН 125-20 

         Базова деталь насоса – корпус з вхідним і напірним патрубками. Вхідний 

патрубок спрямований горизонтально по осі, напірний – вертикально вгору. 

         Робоче колесо виконане у вигляді диска з похилими радіальними лапатями, які 

підрізані на вході з метою поліпшення кавітаційних якостей насоса. Таке колесо 

дозволяє зменшити площу стиснення потоку рідини лопатями на вході в колесо, тим 

самим зменшити гідравлічні втрати на удар (вихороутворення) на вході, внаслідок 

чого підвищуються напір і ККД насоса. 



20 

 

         Кінцеве ущільнення насоса сальникового типу з м'яким набиванням. Мастило 

підшипників – консистентне. 

         Привід насоса від асинхронного електродвигуна через сполучну пружну 

втулково-пальцеву муфту. 

         Напрям обертання ротора – за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку 

приводного кінця вала. 
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4 ГІДРАВЛІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 

4.1 Розрахунок проточної частини насоса 

 

Розрахунок проточної частини ВВН типу "Turo" проводимо за методикою [5]. 

Геометричні розміри проточної частини насоса показано на рис. 4.1. 

 

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

 

Вихідні дані: подача Q = 125 м
3
/год; напір Н = 20 м; частота обертання               

n = 1500 об/хв; густина рідини  = 1100 кг/м
3
. 

1 Визначаємо коефіцієнт швидкохідності насоса: 

4/3
65,3

H

Qn
nS


 ;                        (4.1) 

3/4

1251500
3600

3,65 107,8
20

Sn


   . 

2 На рис. 4.2 знаходимо ККД і відносну ширину вільної камери при 107,8Sn  : 

)( Snf , )( SnfB  : 

0,52  ; B = 0,26 . 
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Рисунок 4.2 – Залежність ККД і відносної ширини вільної камери  

B від ns 

3 Задаємося співвідношеннями основних розмірів робочого колеса:  

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

     4   На рис. 4.3 знаходимо: 

F1 = 0,0191. 

 

Рисунок 4.3 – Залежність функції  F1   від числа лопатей РК при 2,0D1  :      1 –

005,0 ; 2 – 01,0 ; 3 – 02,0 ;      

4 – 03,0 ; 5 – 04,0 ; 6 – 05,0  
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     5   За рис. 4.4 визначаємо: 

)b/( 22 BfF   , 

при 2/ b 0,26 / 0,15 1,73B   ; 2 2,08F  . 

 
 

Рисунок 4.4 –  Залежність функції  F2   від відношення  2B b  

 

6 Розраховуємо діаметр робочого колеса: 

                  H
n

A
D 2 .       (4.2) 

                                
2/1

21













FFK
А мех





 

,            (4.3) 

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

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

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

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

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

що враховує вплив відносних розмірів відводу, визначається за графіком  залежно 

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

           

          Приймаємо 95,0мех ;                                                          
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1/2

3

0,95
80,92

7,023 10 0,52 0,0191 2,08
А



 
      

, 

тоді 

2

80,92
20 0,242 242

1500
D м     мм. 

7 Обчислюємо абсолютні розміри робочого колеса: 

211 DDD  ;           1 0,2 242 48D     мм; 

   
222b Db  ;            2b 0,15 242 36     мм; 

2D  ;              0,02 242 4,8 5      мм. 

8 Знаходимо ширину вільної камери: 

0,26 242 62,9В      мм. 

Приймаємо 62 .В мм  

            Перевіряємо ширину вільної камери за формулою В. Соляника [5]: 

                          
2

0

2

1

2
D

D

b
KB B


























  ,               (4.4) 

де    D2 – зовнішній діаметр робочого колеса, м;              

       
2

2
2

D

b
b  – відносна ширина лопаті РК;  

2

0,036
0,15.

0,242
b    

      
2

0
0

D

D
D   – відносний діаметр входу;  

0

0,100
0,413.

0,242
D    

      
2D


   – відносна товщина лопаті РК;   

0,005
0,021.

0,242
    

      КВ   – коефіцієнт, що враховує швидкохідність насоса. 

Величина КВ   може бути визначена із залежності: 

                       422,0104,16 3  

sB nK ;                        (4.5) 



25 

 
316,4 10 107,8 0,422 1,35.BK       

де  ns  – коефіцієнт швидкохідності. 

2 0,15
1,35 0,021 0,242 0,062 62

1 0,413
B м мм

  
       

  
 

З урахуванням перевірки і аналізу, приймаємо остаточну ширину вільної камери:  В 

= 0,62 м =  62 мм. 

9 Приймаємо кільцевий відвід, основні геометричні розміри якого такі: 

ВDD  23 ;         
3 242 62 304D     мм. 

Ширину входу в відвід приймаємо рівною ширині вільної камери: 

3 62b В   мм .        

10  Визначаємо  діаметр входу в насос.  

 Вхідний коефіцієнт швидкості: 

 

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

 

   
2/3

K 0,2 0,25 107,8 /100 0,210 0,263Vo      .
 

 Приймаємо K 0,24Vo  . 

Швидкість у вхідному патрубку 

о 0,24 2 9,81 20 4,75V        м/с. 

Діаметр входу 

0D 4 20 / 3600 3,14 4,75 0,040       м.   

Умова В0D   виконується. 

           

 Діаметри всмоктувального та напірного патрубків приймаємо у відповідності з 

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

Dвх = 100  мм; Dн =65  мм. 

 Кінцеві діаметри патрубків приймаємо після розробки конструкції насоса.  

11   Визначаємо потужність насоса на робочому режимі і підбираємо електродвигун: 
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1000

gQH
N ;           (4.7) 

1100 9,81 125 20
N 14,4

1000 3600 0,52

  
 

 
  кВт. 

 Потужність електродвигуна: 

   NNэд  к ,        (4.8) 

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

  

до 2 кВт                       к = 1,5; 

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

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

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

 от 100  квт  и більше          к = 1,05. 

Приймаємо: к = 1,25. 

эдN 1,2 14,4 17,3 кВт   . 

 

12   Визначаємо діаметр вала. Мінімальний діаметр вала насоса: 

                    
 3

48960

n

N

кр

вd


 ;              (4.9) 

де      кр  – допустиме напруження кручення, Па. 

Матеріал вала: сталь 45,  кр   = 45 610  Па.      

3в 6

14,4 48960
d 0,0218

1500 45 10

  



 м. 

Приймаємо вd 22  мм.  

Остаточно розмір вала приймаємо при конструктивній розробці насоса. 
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4.2 Розрахунок осьової сили 

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

протилежний напрямку входу рідини в РК. Величина цієї сили дорівнює 

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

4.5 показана схема дії цих сил. Результуюча осьова сила  

                      вхдкп ААААА                       (4.10) 

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

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

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

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

 

 

Рисунок 4.5 –  Схема дії осьових сил у ВВН 

 

 

 Розрахунок осьової сили проводимо за методичними рекомендаціями [5]. 

Результуюча осьова сила A  (Н): 
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  .1
4

2224

2

2

2

1

2

2

22

2

вт

гвт

RRk

RRRRgHA










         (4.11) 

 Параметри насоса на розрахунковому режимі: Q = 125 м
3
/год, Н = 20 м;   

n = 1500 об/хв;  = 1100 кг/м
3
. 

Геометричні параметри РК: R2 = 121 мм, R1 = Rвт = 24 мм,  

Коефіцієнт швидкохідності насоса: 107,8sn  .  

Визначаємо число Рейнольдса: 

2 2
62

6

1500 0,242
Re 0,818 10

60 1,79 10

nD




   

 
, 

де см261079,1   - кінематичний коефіцієнт в'язкості рідини при 0
0 

C;                       

n - частота обертання, об/с. 

Отримане значення числа Рейнольдса знаходиться в діапазоні 

66 103,1Re104,0  . Тому для розрахунку коефіцієнтів   и г  використовуємо 

рекомендовані формули : 

6 6

6

0,361 10 0,361 10
0,407 0,407 0,848

Re 0,818 10


 
    


; 

6 6

6

0,511 10 0,511 10
0,105 0,105 0,520

Re 0,818 10
г

 
      


. 

 

Кутова швидкість обертання РК, 1c  ; 

3,14 1500
157

30 30

n



   с

-1
. 

Обчислюємо відносний радіус втулки РК  

2

0,024
0,198

0,121

вт
вт

R
R

R
   . 

Приймаємо коефіцієнт k = 0,486. 

  

Визначаємо результуючу осьову силу: 
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2
22 2 2 2 2 4 2

2 2 1 2

2 2 2 2

2
2 4 2 2

1
4

3,14 1100 9,81 20 0,848 0,121 0,024 0,520(0,121 0,024 )

3,14
0,486 1100 0,121 157 1 0,198 2139 .

4

втвт гА gH R R R R k R R

H


           

 

       
 

      

 

 

 

Зменшення осьової сили від дії лопатей імпелера визначаємо за формулою [16]: 

Тл = 3/8    ρ    g (πD2u
2
 / 4 – πd1u

2
 / 4) ((U2u

2
 – U1u

2
) /2g),         (4.12) 

           де D2u   - зовнішній діаметр лопатей імпелера,  D2u   = 0,242 м; 

                d1u   - внутрішній діаметр лопатей імпелера, d1u   = 0,120  м; 

 

                U2u  - колова швидкість на виході імпелера; 

                U1u   - колова швидкість на вході імпелера. 

 U2u = 
60

2 nuD 
,         (4.13) 

U2u = 
3,14 0,242 1500

18,997
60

 
  м/с; 

 U1u = 
60

1 nuD 
,           (4.14) 

U1u = 
3,14 0,120 1500

9,42
60

 
  м/с. 

 

Тл = 3/8   1100   9,81   (3,14 ( 0,242
2
 /4 - 3,14 ( 0,120

2
 /4)  ((18,997

2
 – 9,42

2
)/2·9,81) = 

1937 H. 

            Величина осьового зусилля, яке сприймається підшипниками насоса, буде 

дорівнювати: 

            Т = А – Тл;       (4.15)  

Т= 2139 – 1937 = 202 Н.  
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4.3 Розрахунок радіальної сили 

 Радіальна сила в насосі виникає внаслідок колової нерівномірності параметрів 

потоку зі всмоктувальної та напірної сторони робочого колеса. 

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

геометрію відводу, відсутня через складність характеру руху рідини і недостатнє 

дослідження розподілу тиску в проточній частині. 

Для наближеного визначення радіальної сили в ВВН з кільцевим   відводом 

використовуємо формулу [5]: 

                                                                 2 2Д

опт

R

Q
R k gHD b

Q


  
   
   

,                    (4.16) 

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

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

товщину його дисків. 

З креслення робочого колеса b2Д = 0,044 м. 

 Максимального значення радіальна сила досягає на оптимальному режимі. 

Визначаємо радіальну силу: 

0,2 1100 9,81 20 0,242 0,044 459,6 .R Н        

 

4.4 Розрахунок насоса на кавітацію 

  

 Розрахунок насоса на кавітацію проводимо за рекомендаціями. При 

розрахунку необхідно визначити значення допустимого кавітаційного запасу һдоп. 

1 За рис. 4.6 [5] при Z = 10 знаходимо кавітаційний коефіцієнт швидкохідності:  
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Рисунок 4.6 – Залежність кавітаційних коефіцієнтів швидкохідності ВВН від Z 

С = 860. 

2 Для визначення мінімального кавітаційного запасу використовуємо формулу 

С. С. Руднева 

                                                                                              (4.17) 

 

де n – частота обертання насоса, об/хв; Q - подача, м
3
/с; С -  кавітаційний 

коефіцієнт швидкохідності, що характеризує кавітаційні якості насоса. 

3 Розраховуємо критичний кавітаційний запас: 

 

 

 

4 Визначаємо допустимий кавітаційний запас за формулою:  

4/3

10 ,кр

n Q
h

C

 
    

 

мhкр 215,0
860

3600/1251460
10

3/4
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                                                 крдоп 3,11,1 hh  .  (4.18) 

доп 1,3 0.215 0.279 .h м     
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5 РОЗРАХУНОК ВИБОРУ ПРИВОДА НАСОСА 

 

5.1 Вибір електродвигуна 

 

Потужність насоса при роботі на номінальному режимі визначена в розділі 4.1 

за формулою (4.7) і складає : 

N 14,4   кВт. 

Потужність електродвигуна з урахуванням коефіціента запасу за формулою 

(4.8): 

эдN 1,2 14,4 17,3 кВт   . 

За каталогом вибираємо електродвигун:  АИР160М4:   N=18,5 кВт;                

nсинх = 1500 об/хв; 90   %.    

 

 

 

5.2 Розрахунок пускової моментної характеристики 

 

Після вибору електродвигуна проводиться побудування графіка залежності 

моменту опору агрегату від частоти обертання [17] . 

Графік залежності моменту опору будується за трьома точками: 

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

- мінімального моменту опору агрегату (точка В); 

- повного розгону електродвигуна ( n ). 

Початковий момент пуску агрегату ( 0An ): 

 

                                                      номA ММ 21,0 ,                                                (5.1) 

де номМ  - номінальний момент на валу електродвигуна, Н∙м: 
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N
М ном  .      (5.2) 

3,14 1460
153

30 30

n


 
    с

 -1
 . 

17,3ДВN   КВт – номінальна потужність двигуна. 

17,3
0,113

153
номM   мКН•  = 113 мН • . 

0,21 113 23,73АM     мН • . 

Момент опору агрегату при повному розгоні електродвигуна: 

                                                           

max

max

N
M  ,         (5.3) 

де maxN  – максимальна потужність насоса, Вт: 

         двNN max . 

     Nmax = NДВ = 17,3 КВт;  

max

17,3
0,113

153
M    мКН•  = 113 мН • . 

Мінімальний момент опору відповідає точці В з координатами: 

 0,3B номn n  ,                     (5.4) 

 0,3 1460 438Вn     об/хв; 

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

max03,0 MMB  .    (5.5) 

0,03 113 3,39ВM     мН • . 

Коефіцієнт параболи визначається за величиною моменту при повному 

розвороті двигуна: 

                                 2

max

n

M
k  ;      (5.6) 

5

2

113
5,3 10 .

1460
K     
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За визначеним коефіцієнтом параболи проводимо розрахунок обертового 

моменту насоса для частот від 0n  до maxn : 

2knM  .              (5.7) 

Результати розрахунку заносимо до табл. 4.1. 

Графік пускового моменту будують таким чином:  

- за табл. 1 будують залежність )(nfM  ; 

- точки А  00;Mn  та В  BB Mn ;  з’єднуються між собою відрізком; 

- отримані криві спрягаються плавною кривою. 

Таблиця 5.1 - Пускова моментна характеристика 

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

М, мН •  0 3,31 13,25 29,81 53 82,81 119,25 

Пускова моментна характеристика насосного агрегата показана на рис. 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Пускова моментна характеристика 
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6 РОЗРАХУНКИ НА МІЦНІСТЬ 

 

6.1 Конструювання вала 

 

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

                     

Рисунок 6.1 – Розміри діаметрів вала насоса 

 

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

формулою 

 

 
3

max ,
16

 




М
dк

                       (6.1) 

 

де   610)3010(   - дотичне напруження при крученні, Па. 

3
6

16 113
0,02677

3,14 30 10
кd м


 

 
 . 

Кінцеві розміри вала приймаємо після його конструктивної розробки. 

Приймаємо dк = 36 мм. 

Діаметр вала під захисну втулку, мм: 

 

10 квт dd ,                                      (6.2) 

26 10 36втd мм   . 

Приймаємо 56 .втd мм  

Діаметр вала під напівмуфту, мм: 

 

   двм dd 2,18,0  ,     (6.3) 

де двd  - вихідний кінець вала обраного двигуна, мм. 
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1,1 36 39,6мd мм   . 

Приймаємо 40мd мм . 

Всі інші розміри визначаємо з конструкції вала. 

Діаметр посадочної поверхні підшипника, мм: 

 

55пd мм . 

Діаметр буртика для упору підшипника, мм: 

 

64бd мм . 

Інші розміри:                      dy = 40мм; dкп = 50 мм 

 

6.2 Розрахунок кінцевого ущільнення вала 

 

6.2.1 Вибір типу ущільнення 

У  конструкції насоса як кінцеве ущільнення вала застосовано ущільнення 

сальникового типу (рис. 6.2). 

 

 

Рисунок 6.2 – Конструкція сальникового ущільнення 
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Ущільнення сальникового типу набули широкого застосування в насосах 

завдяки простоті їх конструкції. Як набивку найчастіше використовують паронітові 

шнури, скручені у кільця. 

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

МПа. Для нормальної роботи сальникового ущільнення необхідно забезпечити 

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

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

забезпечено протікання рідини у кількості 10 - 15 л/год. Затягування ущільнення до 

повного припинення протікань не допускається, тому що при цьому відбувається 

вигоряння мастила в ущільненні та пошкодження поверхонь, що контактують з 

набивкою. 

Товщина кільця набивки сальника, мм: 

 

dS  ,     (6.4) 

 

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

 

10 втdd .                (6.5) 

56 10 66d мм    

66 8,12S мм   

Приймаємо 10S мм  

Довжина сальникового ущільнення, мм: 

 

siL  ,                                                   (6.6) 

 

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

4 10 40L мм    

Відповідно до ГОСТ 5152-84 вибираємо сальникову набивку з одношаровим 

оплетінням марки АГІ 10х10. 
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6.2.2 Розрахунок споживаної потужності в ущільненні 

Визначимо втрати потужності в сальнику [16]:  

 

















 s

l
af2

0

25

C e1srn1022,3N ,  (6.7) 

де r – радіус захисної втулки, см (r =2.8 см);  

 n – частота обертів вала, об/хв; 

 σ0 – контактне напруження між набивкой та валом, кг/см
2
; 

 l  - довжина пакета сальникової набивки ( l = 4,0 см); 

 a  = 0,5 – коефіцієнт; 

f  - коефіцієнт тертя ( f  = 0,01 – 0,1). 

Контактне напруження  

  
s

laf2

00 eP  ,    (6.8) 

де l  - довжина пакета ( l = 4,0 см); 

 f  = 0,05 -  коефіцієнт тертя; 

 s – товщина кільця сальникової набивки, см (s = 1 см); 

 Р0 – тиск на вході в насос (Р0 = 2 кг/см
2
). 

2 0,5 0,05 (4 1)

0 2 2,444e      кг/см
2
.  

 5 2 2 0,5 0,05 (4 1)3,22 10 1460 2,8 1 2,44 1 0,162CN e КВт            .  

 

6.3 Розрахунок вала 

 

Основними задачами розрахунку валів є забезпечення об’ємної міцності, 

обмеження величини деформації згинання та кручення в найбільш небезпечному 

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

визначення необхідних розмірів виконується в три етапи. На першому – 

попередньому розрахунку – визначаються реакції, що діють в опорах вала. На 
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другому етапі – наближеному – уточнюють основні розміри вала. На третьому - 

перевірному – визначають коефіцієнти запасу міцності, звіряють їх з допустимими 

та за необхідності вносяться корективи з метою приведення фактичних запасів 

міцності до допустимих. 

 

6.3.1 Розрахунок реакцій в опорах 

 

При роботі насоса в робочому колесі виникає неврівноважена радіальна сила 

RR 1  (див. рис. 6.3), що сприймається підшипниками насоса, в результаті чого в 

опорах виникають реакції ( 2R , 3R ). 

Реакції в опорах можна знайти використовуючи рівняння моментів відносно т. 

В і т. С. 

Рівняння моментів відносно т. С: 

 

  022211  lRllRMC .                                         (6.9) 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Вал насоса: 

а) схема навантаження; б) епюра згинальних моментів 
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Для розрахунків l1 взяти відстань від вісі підшипника (т. В) до середини втулки 

під РК (приблизно по кресленню насоса). 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину 2R , Н: 

 

2

211
2

l

llR
R


 .                                                (6.10) 

 
2

460 0,234 0,172
1085

0,172
R Н


  . 

Рівняння моментів відносно т. В: 

 

02311  lRlRMB .                                            (6.11) 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину 3R , Н: 

 

   
2

11
3

l

lR
R  .                                                (6.12) 

3

460 0,234
626

0,172
R Н


  . 

 

6.3.2 Наближений розрахунок вала 

Еквівалентний момент в найбільш небезпечному перерізі, Н∙м: 

 

2

max

2

max. 75,0 MМM згE  ,                                      (6.13) 

 

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

Максимальний згинальний момент: 

11max. lRM зг  . 

.max 460 0,234 107,64згM Н м     

2 2107,64 0,75 113 145EM Н м      
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Діаметр вала в найбільш небезпечному перерізі, мм: 

 
3

1,0
10


 E

п

M
d ,                                           (6.14) 

де   40 МПа. 

 
3

145
10 55

0,1 40000000
пd мм  


. 

Розрахований діаметр округлюється в більшу сторону до значення, кратного 5. 

 

6.4 Розрахунок шпонкового з’єднання 

6.4.1 Розрахунок на міцність шпонкового з'єднання вала з колесом 

Вихідні дані для розрахунку: 

- матеріал вала - Сталь 45  

- матеріал шпонки – Сталь 45ХН  

Розміри шпонки під робочим колесом вибирають зі стандартного ряду залежно 

від діаметра вала, мм: lhb  . 

Під час розрахунку шпонкового з'єднання вала з колесом визначається 

напруження на зминання, МПа: 

 

 
3

1

max 10
2







thld

М

p

зм ,                                        (6.15) 

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

h  – висота шпонки, мм; 

кdd   – діаметр вала, мм; 

maxM  підставляється в Н∙м; 

рl  – робоча довжина шпонки, мм: 

            bll p  , 

де l  - довжина шпонки, мм; 

b  - ширина шпонки, мм. 
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50 10 40pl мм   . 

 
32 113

10 33,39
36 40 8 3,3

зм МПа


  
  

. 

Допустиме напруження на зминання: 

 

  2,056,0  зм ,                                            (6.16) 

 

де 3432,0   МПа - межа текучості матеріалу шпонки. 

  0,56 343 192,08
зм

МПа    . 

При розрахунку на зминання повинна виконуватися умова 

 

 змзм   .                                                  (6.17) 

33,39 192,08 . 

Перевірка шпонки на зріз, МПа: 

3max 10
2







bld

М
зр .                                          (6.18) 

 

Значення d , l , b  підставляються в мм. 

32 113
10 12,56 .

36 50 10
зр МПа


  

 
 

При розрахунку шпонки на зріз повинна виконуватися умова 

 

 зрзр   .                                                (6.19) 

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

12,56 70  

 

Умова міцності виконується. 
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6.5 Вибір підшипників та розрахунок на довговічність 

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

та марку підшипників, їх динамічну C  (Н) та статичну вантажопідйомність 0C  (Н). 

 

В опорах А і В установлені однакові шарикопідшипники. По діаметру вала d 

(мм) вибираємо підшипник кульковий радіальний однорядний середньої серії 311 

ГОСТ 8338-75.  

Статична вантажопідйомність: С0 = 41500 Н.  

Динамічна вантажопідйомність: С = 71500 Н. 

 

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

Перед розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи підшипника hL . 

Середній ресурс підшипника дорівнює 20000hL  годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою 

 

  Tar KKFYVFXP   ,                                        (6.20) 

 

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

1V  - коефіцієнт обертання; 

1K  – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 

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

4,1TK  при Ct o250 ; 

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

вибираються з довідкової літератури залежно від співвідношення 
202

0,439.
1 460

a

r

F

V F
 

 
 

 

 

Визначаємо відношення 
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0

202
0,0049

41500

aF

C
  . 

При цьому е = 0,19. 

Т.к.  ,a

r

F
e

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

 1,6 460 1 0 202 1 1,4 644 .P Н         

 

Розрахунковий ресурс підшипника, год: 

- для кулькових підшипників: 

 

nP

C
Lhp













60

1063

.                                         (6.21) 

         
3 671500 10

15622030
644 60 1460

hpL год
 

   
 

. 

Умова довговічності підшипників: 

hhp LL  .                                                     (6.22) 

15622030 20000 . 

 Умова довговічності підшипників виконується. 
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7 РОЗДІЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

7.1 Види небезпек, джерелом яких є насос, заходи їх попередження і способи 

контролю 

7.1.1 Механічна небезпека 

Механічна небезпека – загальне позначення усіх фізичних факторів, які 

можуть призвести до травм під час механічного руху частин машини, інструментів 

викиду твердих та рідких матеріалів. 

Основні види механічної небезпеки: 

1. Небезпеки здавлювання, порізу, розрізу або відсікання, намотування, 

затягування або захвату, удару, тертя або затирання. 

2. Небезпеки, викликані розбризкуванням або виходом назовні рідин під 

високим тиском. 

3. Небезпеки, викликані викиданням назовні частин машин, які 

обертаються. 

4. Небезпеки, викликані втратою стійкості. 

 

З метою запобігання небезпек за пп. 1 і 3 повинні бути прийняті наступні 

заходи: 

- заокруглення або зняття гострих кромок, кутів; 

- видалення грату і окалини; 

- огородження деталей, що обертаються: призматичних шпонок, муфт 

(при цьому повинен бути забезпечений вільний доступ до ущільнень 

валу для контролю кінцевих ущільнень та їх регулювання); 

- демонтаж огороджень (муфт) – лише за допомогою інструменту. 

З метою запобігання небезпек за п. 2 повинні бути прийняті наступні 

заходи: 

- використання надійних ущільнень валу (кінцевих ущільнень) та 

ущільнень (металевих, гумових тощо) корпусних деталей; 
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- збирання і відведення витоків (для небезпечних рідин); 

- забезпечити гідростатичний тиск рідини у корпусних деталях відповідно 

до технічної документації; 

- не допускати перевищення граничних значень крутного моменту, 

частоти обертання і розцентрування валів. 

З метою запобігання втрати стійкості під час зберігання, транспортування, 

складанні і розбирання, при припустимому нахилі 10° у будь-якому напрямку, 

повинні бути проведені необхідні розрахунки розміщення центру ваги і, у разі 

необхідності, застосовані засоби для збереження стійкості (не припускається 

качання насоса або його корпусу на своїх патрубках). У документації повинні бути 

вказані рекомендації щодо стропування і кріплення під час монтажу і 

транспортування. 

Контроль з попередження механічних небезпек: 

- експертиза конструкторської документації, розрахунків на міцність та 

експлуатаційної документації під час приймальних випробувань 

дослідного (головного) зразка; 

- візуальний контроль (наявності огороджень муфт, відсутності гострих 

кромок, наявність пристосувань, відсутність витоків); 

- контроль зовнішніх витоків з кінцевих ущільнень валу. [22] 

 

7.1.2 Електрична небезпека 

Електрична небезпека може призвести до травм або смерті від 

електрошоку або опіків з наступних причин: 

- контакт людей з частинами, які знаходяться під напругою (прямий 

контакт); 

- контакт людей з несправними частинами, які знаходяться під напругою 

при порушенні ізоляції (непрямий контакт); 

- наближення людей до зони високої напруги; 

- непридатність ізоляції для використання у даних умовах; 

- електростатичні процеси; 
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- термічне випромінювання або такі процеси, як, наприклад, 

розбризкування розплавлених речовин, хімічні процеси під час 

короткого замикання, перенавантаження тощо. 

Електричні заходи безпеки насосного агрегату як правило забезпечують 

електробезпекою комплектуючого електрообладнання (електродвигуна), що 

підтверджується сертифікатом відповідності. В умовах експлуатації двигуни 

повинні бути заземлені. 

У необхідних випадках перевіряють: 

- питомий об’ємний або поверхневий електричний опір матеріалу 

проточної частини насоса, який повинен бути не більше 10
5
 Ом; 

- наявність заземлюючого пристрою і його опір, який повинен бути не 

більше 100 Ом; 

- інші вимоги (показники), пов’язані з статичною електрикою у 

відповідності до правил, якщо у цьому є необхідність, і вона 

передбачена ТУ і ПМ на конкретний виріб. 

Електричні показники безпеки для електродвигунів електронасосних 

агрегатів визначають відповідно до стандартів. 

Контроль з попередження електричних небезпек: 

- експертиза конструкторської та експлуатаційної документації під час 

приймальних випробувань дослідного (головного) зразка; 

- перевірка під час експлуатації виконання вимог, вказаних в інструкції з 

експлуатації (наявність кожухів, призначених для запобігання прямого 

потрапляння рідин або твердих речовин до електричних з’єднань, 

наявність пристрою для розмикання електропостачання насосного 

агрегату). 

 

7.1.3 Небезпека від впливу шуму насосного агрегату 

       Шум може призвести до наступних наслідків: 

- тривалого порушення слуху; 

- шумінню у вухах; 
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- втоми, стресу тощо; 

- інших наслідків, наприклад, до порушення рівноваги, ослаблення уваги 

тощо; 

- перешкодам мовних комунікацій тощо. 

       В стандартах, як правило не розглядають шляхи зменшення можливих небезпек, 

оскільки виробник насоса не повинен враховувати рівень шуму, який виникає окрім 

насоса в експлуатаційних умовах. Виробник зоборв’язаний виконувати вимоги щодо 

зниження шуму спільно з Генпроектувальником об’єкту в технічно припустимих 

межах (знаходження персоналу в звукоізольованому приміщенні, обмеження часу на 

обслуговування насосного агрегату, розміщення агрегатів у приміщеннях, які не 

обслуговують тощо). 

 

7.1.4 Небезпека від впливу вібрації насосного агрегату 

Значна вібрація (або меншої сили впродовж тривалого часу) може бути 

причиною порушення здоров’я людини. Виробник зобов’язаний виконувати вимоги 

з досягнення норм вібрації у технічно припустимих межах. 

Як правило, це досягається визначенням технічної припустимої вібрації на 

корпусах підшипникових опор ротора (для збереження працездатності і ресурсу 

роботи насоса і для зниження рівня вібрації насоса на фундаменті). 

 

7.1.5 Небезпека від матеріалів і речовин 

Матеріали, які використовують під час виготовлення насосів і речовини 

(середовища), можуть бути небезпечними внаслідок: 

- контакту з рідинами, газами, парами або під час їх вдихання, якщо вони 

здатні викликати шкідливий, отруйний та (або) подразнюючий ефект; 

- пожежо- та вибухонебезпеки; 

- недостатньої стійкості матеріалів у перекачуваному середовищі 

(зниження ресурсу або міцності насоса). 

Заходи з обережності (наприклад, відведення токсичних, корозійних та 

інших небезпечних речовин та їх збирання, відведення газів, застосування 
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вибухозахищених двигунів) повинні бути вказані в інструкції з експлуатації 

виробника, які повинні виконуватися споживачем та контролюватися органами з 

нагляду. 

 

7.1.6 Небезпека, викликана невиконанням ергономічних принципів 

проектування насосних агрегатів 

Недостатня відповідність машин властивостям і здібностям людей може 

бути виявлена у наступній формі: 

- фізіологічні виявлення, які є наслідком нездорової робочої пози, 

фізичного напруження; 

- психофізіологічні виявлення, які є наслідком розумового 

перевантаження або недостатнього навантаження, стресу тощо, що 

виникають під час робочого процесу, процесу контролю за роботою 

агрегату або технічного обслуговування агрегату; 

- помилки оператора. 

Для запобігання небезпек необхідно на стадії проектування насосів та 

документації об’єкту експлуатації дотримуватися ергономічних принципів 

проектування, викладених у ГОСТ 12.2.003, EN 809, стандартах ССБТ, зокрема: 

- сигнальні кольори безпеки; 

- зручне та легкодоступне розміщення приладів, пристроїв; 

- легке впізнавання знаків, що виключає можливість помилок операторів 

тощо. 

Контроль виконання заходів зводиться до експертизи документації, у тому 

числі й експлуатаційної, на стадії приймання дослідного (головного) зразка. 

 

7.1.7 Небезпеки, що виникають внаслідок порушення у електрозабезпеченні, 

руйнування частин машин та інших випадків нештатної роботи 

           До таких небезпек відносять: 

- несправність, невірне спрацьовування системи керування; 

- невірність складання (монтажу); 
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- неочікуваний (ненавмисний) пуск. 

Небезпеки, які можуть призвести до помилкового збирання, повинні бути 

конструктивно виключені. 

           З метою запобігання невірного обертання, напрямок обертання насоса 

повинен бути позначений за допомогою прикріпленої (відлитої) стрілки на 

помітному місці і мати колір, який контрастує з насосом. Стрілка повинна бути у 

довгостроковому виконанні. Вірність напрямку обертання перевіряють в умовах 

виготовлення і пускових (монтажних) робіт. 

            Допоміжні трубопроводи, які мають велике значення для роботи насоса, 

повинні бути вказані в інструкції з експлуатації або на монтажному кресленні. 

            Заходи із запобігання небезпек, викликаних позаштатними ситуаціями, 

повинні бути вказані в інструкції з експлуатації. 

 

7.2 Розрахунок захисного заземлення насосного агрегату 

 

Захисне заземлення – навмисне з’єднання із землею металевих частин 

обладнання, які не знаходяться під напругою в звичайних умовах, але які можуть 

опинитися під напругою внаслідок порушення ізоляції електроустановки. 

Призначення захисного заземлення – усунення небезпеки ураження людей 

електричним струмом під час виникнення напруги на конструктивних частинах 

електрообладнання, тобто при «замиканні на корпус». 

Принцип дії захисного заземлення – зниження до безпечних значень 

напруг контакту і кроку, обумовлених «замиканням на корпус». Цього досягають 

зменшенням потенціалу заземленого обладнання, а також вирівнюванням 

потенціалів за рахунок підйому потенціалу основи, на якій стоїть людина, до 

потенціалу, близького за величиною і потенціалу заземленого обладнання. 

Область застосування захисного заземлення – трифазні трипровідні мережі 

напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю і понад 1000 В з будь-яким режимом 

нейтралі. 
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Захисному заземленню підлягають металеві неструмоведучі частини 

електрообладнання, які внаслідок несправності ізоляції можуть опинитися під 

напругою, і з якими є можливим контакт людей. При цьому в приміщеннях з 

підвищеною небезпекою або особливо небезпечних заземлення є обов’язковим при 

номінальній напрузі електроустановки понад 36 В змінного і 110 В постійного 

струму, а у приміщеннях без підвищеної небезпеки – при напрузі 500 В і вище. У 

вибухонебезпечних приміщеннях заземлення виконують незалежно від величини 

напруги. 

Мета розрахунку – визначення основних конструктивних параметрів 

заземлення (кількість, розміри, порядок розміщення вертикальних стрижнів і 

довжини з’єднувальної полоси), при яких опір розтіканню струму групового 

заземлювача не буде перевищувати нормативне значення. Розрахунок виконується 

методом коефіцієнтів використання. 

 

Вихідні дані: 

Заземленню підлягає насосний агрегат з привідним електродвигуном 

АИР160М4 УХЛ4 (ГОСТ 19523-82) з параметрами: 

- номінальна потужність Nном = 18,5 кВт; 

- ККД η = 90%; 

- напруга Uэл = 380 В; 

- частота обертання nэл = 1470 об/мин. 

 

Заземлювальний контур (рис. 7.1) – вертикальні сталеві стрижні, 

встановлені в ряд. Для вертикальних стрижнів приймаємо сталевий пруток 

діаметром 20 мм, довжиною 1,5 м. З’єднувальна полоса – сталева шина з розмірами 

перерізу 20 х 4 мм. Природні заземлювачі відсутні. Грунт – чорнозем. Кліматична 

зона ІІ. 
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Рисунок 7.1 – Заземлювальний контур 

 

Метою розрахунку є визначення числа заземлюючих стрижнів та довжини 

полоси, яка їх з’єднує. 

Опір розтіканню струму одного вертикального заземлювача 
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де 50екв   Ом·м – еквівалентний питомий опір ґрунту; 

    1,5L   м – довжина заземлювача; 

    20d   мм – діаметр заземлювача; 

    Т  - відстань від поверхні землі до середини стрижня. 
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де 1,3   - коефіцієнт сезонності горизонтального заземлювача; 

    0,78Г   - коефіцієнт використання заземлювачів; 

    b, t – розміри перерізу заземлювача; 

Приймаємо 
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де 15НR   Ом – нормований найбільш припустимий опір розтіканню 

струму заземлюючого пристрою. 
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8 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

8.1 Зміст наукової організації праці 

      Наукова організація праці апарату управління здійснюється за наступними 

основними напрямками: оплата і стимулювання праці, розподіл і кооперація праці, 

технічне забезпечення і механізація праці, нормування праці, сприятливий режим і 

умови праці. Найбільш відповідальним моментом у роботі з раціоналізації 

управлінської праці є планування заходів щодо створення сприятливих умов праці 

керівників і фахівців організації. Вони можуть розроблятися на різних рівнях 

управління (нижчому, середньому і вищому). На основі вивчення різних аспектів 

трудового процесу складається комплексний план раціональної організації праці. У 

плані відображають заходи відповідно до основних напрямків раціональної 

організації праці. На першому етапі готується об’єкт планування й обсяг робіт, мета 

проведених заходів. На другому етапі вивчається досягнутий рівень організації 

управлінської праці і розкриваються резерви підвищення його продуктивності. На 

третьому етапі встановлюються конкретні виконавці намічених заходів і 

здійснюються контрольні функції за виконанням запланованих заходів [18]. 

      Наукова організація управління ґрунтується на твердому переконанні в тому, що 

справжні інтереси тих і інших цілком збігаються. Добробут підприємця неможливий 

протягом багатьох років, якщо він не супроводжується добробутом зайнятих на його 

підприємстві робітників. 

 

8.2 Сутність та завдання наукової організації праці 

     Щоб забезпечити виконання встановлених перед працівниками торговельного 

підприємства конкретних задач, необхідно відповідним чином організувати працю 

людей, зокрема: 

1. визначити функції кожного працівника; 

2. розробити форми кооперації праці; 

3. визначити робочі місця; 
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4. вказати методи виконання роботи. 

      Характер організації праці в колективі визначається мірою прогресивності 

техніки і технології, що застосовуються, а також рівнем кваліфікації працівників. 

Наукова організація праці передбачає систематичне впровадження досягнень науки і 

передового досвіду та дозволяє найкращим чином поєднувати техніку і людей в 

єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання 

матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці. 

Впровадження наукової організації праці (НОП) спрямоване на рішення 

економічних, соціальних і психофізіологічних задач (рис. 8.1).  

До економічних задач НОП належать: 

1. підвищення продуктивності праці, економія живої праці, що витрачається при 

виконанні трудових операцій; 

2. найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів; 

3. використання найбільш прогресивних методів і прийомів праці, скорочення 

або повна ліквідація витрат робочого часу; 

4. створення сприятливих умов праці; 

5. підвищення рівня нормування праці. 

      Соціальні задачі НОП - це всебічний розвиток людини в процесі праці, 

виховання свідомого відношення до праці, розвиток творчої ініціативи, підвищення 

освітнього рівня і ділової кваліфікації кадрів і перетворення праці в першу життєву 

потребу. Психофізіологічними задачами НОП є забезпечення умов для збереження в 

процесі праці здоров’я, стійкої працездатності людини, полегшення праці, 

підвищення його змістовності і привабливості. Економічні, психофізіологічні і 

соціальні задачі НОП тісно пов’язані між собою. Впровадження наукової організації 

праці дає найкращий результат тільки тоді, коли її застосування носить 

комплексний характер по всьому підприємству загалом [19]. 

 Основними задачами наукової організації праці є: 
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1. підвищення продуктивності праці, зростання освітнього і культурного рівня 

робітників, використання в організації праці наукових досягнень і передового 

досвіду; 

2. поліпшення умов праці; 

3. всебічний облік і контроль за мірою праці, матеріальне стимулювання 

працівників; 

4. правильний підбір кадрів, виховання відповідальності, дисципліна праці; 

5. розвиток творчої активності робітників, залучення їх до роботи в області 

НОП. 

Практичне застосування методів НОП в торговельному підприємстві сприяє: 

1. зростанню товарообігу; 

2. зниженню витрат праці, витрат обігу; 

3. підвищенню продуктивності праці працівників; 

4. поліпшенню і оздоровленню умов праці; 

5. підвищенню змістовності і привабливості праці в торгівлі; 

6. скороченню витрат часу покупців на придбання товарів. 

 

Рисунок 8.1 – Завдання наукової організації праці  
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8.3 Основні принципи наукової організації праці 

     В основі наукової організації управлінської праці полягають певні принципи. 

     Принцип комплексності передбачає, що наукова організація управлінської 

праці розвивається не за одним напрямком, а за їх сукупністю; стосується не 

одного працівника, а усього управлінського колективу. Проблема організації 

управлінської праці повинна вирішуватися всебічно з урахуванням усіх аспектів 

управлінської діяльності [20]. 

      Принцип системності передбачає взаємне узгодження усіх напрямків 

розглядання об’єкту, а також усунення протиріч між ними. В результаті такого 

підходу створюється система організації праці, у рамках якої усі її складові 

частини взаємно узгоджені і діють в інтересах ефективного функціонування усієї 

системи. 

      Регламентація - це встановлення і дотримання певних правил, положень, 

інструкцій, нормативів та інших нормативних документів, заснованих на 

об’єктивних закономірностях розвитку системи управління. При цьому 

виділяється коло питань, що підлягають жорсткій регламентації, і питання, для 

яких потрібні лише рекомендації. 

      Спеціалізація полягає у закріпленні за кожним підрозділом певних функцій, 

робіт і операцій з покладанням на них повної відповідальності за кінцеві 

результати їх діяльності в процесі управління. При цьому слід мати на увазі, що 

існують границі спеціалізації, які не можна переступати, щоб не стримувати 

творче зростання працівників, не впливати негативно на змістовність їхньої 

праці. 

       Трудовий колектив повинен працювати в умовах стабільності його складу, 

функцій і задач, що ним вирішуються. Це не виключає динаміки у розвитку 

колективу. Важливо, щоб зміна змісту і складу задач була обумовлена об’єктивно 

необхідними потребами і відбувалася на науковій основі. 

      Цілеспрямована творчість полягає у досягненні двох взаємозалежних цілей: 

забезпечення творчого підходу при проектуванні і впровадженні передових 
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прийомів праці і максимальне використання творчого потенціалу управлінських 

працівників у їхній повсякденній діяльності [21]. 

      Кожен з розглянутих принципів має самостійне значення. Разом з тим вони 

доповнюють один одного, розкриваючи різні засоби загального підходу до 

організації управлінської праці. 
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9 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ 

 

9.1 Вихідні дані для проектування 

Робочі колеса для відцентрових і вільновихрових насосів усіх типів і розмірів 

виготовляють, як правило, суцільнолитими. 

Основна частина профілю робочих коліс (рис. 9.1, 9.2) утворюється при виливку. 

Передбачається механічна обробка лише посадкових і ущільнювальних поверхонь, 

канали проточної частини залишаються литими і тільки зачищуються. Деталь 

повинна базуватись при механічній обробці таким чином, щоб литі канали і лопаті 

були б правильно орієнтованими щодо посадкового отвору і осі обертання робочого 

колеса. До геометричної точності литих каналів і шорсткості їх поверхонь 

застосовують високі вимоги. 

 

Рисунок 9.1 – Робоче колесо 
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Рисунок 9.2 – Робоче колесо ( Вигляд Б) 

До робочих коліс застосовують загальні технічні вимоги: 

1. Поверхні виливків, уздовж яких протікає рідина, що перекачується, не 

повинні мати виступів або западин. 

2. Відхилення розмірів вихідних отворів каналів робочих коліс не повинні 

перевищувати 2 % від креслярських розмірів. Перевірку лінійних розмірів можна 

виконувати штангенциркулем. Крім того частина поверхні лопаті, доступна для 

зачищення і контролю, може бути перевірена шаблоном. 

3. Вхідні кромки лопатей повинні бути заокругленими. 

4. Допуск на радіальне і торцеве биття, а також на дисбаланс встановлюється  

залежно від конкретних умов роботи насоса. 

Основна механічна обробка робочих коліс відцентрових і вільновихрових 

насосів полягає в точінні посадкових поверхонь (отворів і торців) для з'єднання з 

валом, а також циліндричних поверхонь ущільнень і деяких інших поверхонь.  
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При цьому повинні дотримуватися жорсткі технічні вимоги до точності 

розташування оброблених поверхонь між собою, а також відносно необроблюваних 

робочих поверхонь. Останнє досягається розміткою перед обробкою і відповідною 

установкою на верстаті. Обробка проводиться на токарно-карусельних верстатах. 

Спочатку робітники вивіряють колесо відносно  кромок лопатей і фланця, які є 

технологічною базою, і проточують циліндричну поверхню та торець, які 

слугуватимуть базою при виконанні наступних операцій. Свердлильні, 

розточувальні та фрезерні операції здійснюються на єдиній базі на універсальних 

розточувальних верстатах. 

Робоче колесо виготовляють зі сталі 20Х13Л ГОСТ 977-88. Сталь для виливків 

корозійностійка, мартенситного класу. Застосовується для виготовлення деталей, які 

зазнають ударних навантажень, а також виробів, що піддаються дії  слабких 

агресивних середовищ. 

 

9.2 Технологічний процес механічної обробки деталі 

 

9.2.1 Технологічний аналіз конструкції деталі 

Найважливішим показником досконалості конструкції машини чи деталі 

служить її технологічність. 

Визначення технологічності конструкцій деталей і кількісна оцінка критеріїв 

технологічності виробництва проводиться за ГОСТ 18831-73, 14.202-73 і 14.204-73. 

Під технологічністю конструкції виробу мається на увазі її відповідність тим 

конкретним методам виробництва, в умовах якого вона повинна виготовлятися. При 

інших рівних умовах більш технологічною є та конструкція, трудомісткість і 

собівартість виготовлення якої менша. 

У середньому  і великосерійному виробництві в якості заготовок 

застосовуються лиття і штампування, а при механічній обробці використовується 

складне оснащення та спеціалізовані верстати. 
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В одиничному і дрібносерійному виробництві в якості заготовок 

застосовується ходовий асортимент прокату і спрощені виливки, а механічна 

обробка виконується із застосуванням мінімальної кількості оснащення. 

Підвищення технологічності конструкцій відбувається в таких основних 

напрямках:  

1) спрощення конструктивних форм деталей, включаючи заготовки;  

2) призначення раціональних допусків;  

3) уніфікація і стандартизація конструкцій (вузлів, деталей та конструктивних 

елементів). 

Відпрацювання технологічності конструкцій гідромашин проводиться на всіх 

стадіях проектування, у процесі технологічного контролю, а також у період 

освоєння виробництва машини. 

Відпрацювання технологічності проводитись для трьох етапів виготовлення: 

виробництва заготовок, механічної обробки та складання. 

Велика частина виливків, що застосовуються при виготовленні  гідромашин, 

повинна відповідати особливим вимогам. Наприклад, поверхні виливків, що 

утворюють проточну частину у відцентрових насосах, мають складну форму 

подвійної кривизни. На цих поверхнях (в порожнинах спіральних камер, в каналах 

робочих коліс та ін.) здійснюється робочий процес насоса. Зважаючи на складність 

форми та недоступність для механічної обробки,  поверхні проточної частини 

зберігаються такими, якими виходять у виливках. У деяких випадках може бути 

проведена лише зачистка вручну або струменем абразивної суміші.  

Допуски на лінійні розміри встановлюють за ГОСТ 2009-55 для сталевих виливків. 

 

9.2.2 Вибір заготовки та способу її отримання 

Від правильності вибору способу отримання заготовки цілком залежить і 

собівартість одержуваної деталі. Вибір способу залежить від багатьох факторів: 

типу виробництва, маси деталі, складності форми, вимог креслення. При цьому 

необхідно враховувати новітні тенденції в технології машинобудування по 

скороченню витрат матеріалу, зменшенню обсягу механічної обробки, посилення 
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допусків, так як для обробки деталей все частіше застосовуються верстати з ЧПУ, 

верстати автомати і автоматичні лінії. 

Виробництво лопатевих насосів – серійне, так як виконується за замовленням. 

Оскільки розглянута деталь має форму тіла обертання і виготовляється зі сталі 

20Х13Л і має средньосерійний тип виробництва, то виберемо в якості заготовки 

лиття по виплавлюваних моделях. 

Литтям по виплавлюваних моделях називається спосіб отримання виливків в 

оболонковій формі, виготовленій методом нанесення вогнетривкого покриття на 

легкоплавкі моделі. Останні потім виплавляються, в результаті чого в оболонковій 

формі утворюються порожнини, що відповідають контурам  майбутньої виливки. 

На рис. 9.3 наведено ескіз заготовки робочого колеса насоса ВВН 125-20. 

 

Рисунок 9.3 - Ескіз заготовки робочого колеса 
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Литтям по виплавлюваних моделях можна одержувати виливки будь-якої 

складності з різною товщиною стінок, які майже або зовсім не потребують 

механічної обробки. Цим методом відливаються деталі з будь-яких чорних і 

кольорових сплавів, включаючи високолеговані жароміцні і надтверді сплави. 

Відливки отримують з точністю розмірів в середньому 4 – 5-го класів і шорсткістю 

поверхні 5 – 7-го класів. 

Недоліком цього способу є висока собівартість виливків. Тому його слід 

застосовувати тільки для виготовлення таких деталей, які неможливо отримати 

іншими методами лиття (наприклад, дрібні тонкостінні деталі з важко 

оброблюваних сплавів зі складною конфігурацією). Матеріалом для виготовлення 

легкоплавких моделей може служити, наприклад, суміш парафіну і стеарину у 

співвідношенні 1:1. Ця суміш готуватися в спеціальних агрегатах, де відбувається 

розплавлення складових, очищення і перемішування їх до мазеподібного стану при 

температурі 42- 43°. 

 

9.2.3 Вибір технологічних баз 

Вибір технологічних баз. Важливим етапом проектування будь-якого 

технологічного процесу є вибір технологічних баз. За призначенням бази поділяють 

на конструкторські, технологічні і вимірювальні. 

Конструкторська база використовується для визначення відносного 

положення виробу або заготовки при виготовленні; вимірювальна база – для 

визначення відносного положення виробу або заготовки і засобів її вимірювання. 

Вибір схеми базування повинен проводиться з урахуванням необхідної точності 

обробки. 

Базування полягає в приданні заготівці необхідного положення щодо 

необхідної системи координат. База – поверхня, що виконує функцію поєднання 

поверхонь, вісь, точка, що належить заготовці або виробу та використовується для 

базування. 
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Враховуючи все вище написане, вибираємо для робочого колеса технологічну 

базу, показану на рисунку 9.4,  прив'язка розмірів до цієї поверхні буде доцільною і 

технологічно вірною. 

 

Рисунок 9.4 – Ескіз робочого колеса із зазначенням технологічних баз 

 

9.2.4 Складання технологічного маршруту обробки 

Деталь має нескладні і легко оброблювальні поверхні, невеликі габарити. 

Точність обробки невисока. Кожна операція здійснюється з декількох установок, а 

переустановка – вручну. Використання верстатів з ЧПУ дає незначний виграш за 

часом, а їх вартість перевищує універсальні верстати. Тому в проектованому 

технологічному процесі будемо використовувати універсальний токарно-

гвинторізний верстат моделі 1К62. 
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Верстат моделі 1К62 призначений для обробки чорних і кольорових металів з 

великою швидкістю різання різцями з швидкорізальної сталі і твердих сплавів. 

Для фрезерної обробки використовується широкоуніверсальний фрезерний 

верстат ВМ130М. 

Для довбіжної операції використовується довбальний верстат з механічним 

приводом ГД 200. 

Першою операцією технологічного процесу обробки деталі є заготівельна операція, 

що передбачає в собі отримання заготовки (лиття по виплавних моделях). Далі 

слідує механічна обробка. Вона складається з токарної обробки, а точніше чорнової 

токарної, токарної напівчистовій і токарної чистової. Фрезерна обробка, долбальна. 
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ВИСНОВКИ 

 

 В магістерській роботі вирішена практична задача створення вільновихрового  

насоса для перекачування паперових мас на параметри: подача Q = 125 м3/год; напір 

Н = 20 м.  

Основні результати роботи: 

1. Розглянуто насоси для перекачування паперових мас. 

2. Обґрунтовано вибір конструктивної схеми насоса. Розроблена конструкція 

одноступеневого насоса вільновихрового  типу.  

2. Виконані гідравлічні розрахунки проточної частини і гідродинамічних сил в 

насосі. Вибрано кінцеве ущільнення і тип двигуна. 

3. Визначена працездатність складальних одиниць і деталей насоса: вала, 

підшипників, шпонкового з'єднання. 

4. Розглянуті види небезпек, джерелом який є насос,  і  виконано розрахунок 

захисного заземлення насосного агрегату. 

5. Розроблено технологічний процес виготовлення деталі. 

6. Розроблені основні креслення спроектованого насоса: монтажне креслення 

насосного агрегату, складальне креслення насоса, креслення кронштейна, креслення 

робочого колеса, вала і корпуса сальника. 
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