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Реферат 

 

Пояснювальна записка: 165 с., 95 рисунка, 7 таблиць, 75 літературних 

джерела. 

Тема кваліфікаційної роботи магістра «Підвищення напору 

вільновихрового насоса шляхом проектування робочого колеса з дворівневою 

лопатевою системою». 

Графічні матеріали – 7 креслень. З них 3 листи формату А1: монтажне 

креслення електронасосного агрегату, теоретичні креслення робочого колеса з 

6 та 12 лопотями; лист формату А1х2: складальне креслення вільновихрового 

насоса СВН 80/32; 2 листи формату А2: робочі креслення робочих коліс; лист 

формату А4х3: складальне креслення ротора. 

Мета роботи - аналіз впливу двоярусної лопатевої системи робочого 

колеса на робочі параметри вільновихрового насоса. 

Відповідно до поставленої мети було виконано: 

- збір, обробку, систематизацію та науковий аналіз інформації та 

спеціальної літератури за темою роботи; 

- розробку конструкції вільновихрового насоса на задані параметри: 

подача – 80 м3/год; напір – 32 м; синхронна частота обертання – 1500 об/хв; 

густина рідини – 1000 кг/м3; 

- експлуатаційні розрахунки, які підтверджують працездатність і 

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

розрахунок валу на статичну міцність та витривалість; розрахунки на 

довговічність підшипників; розрахунок та вибір кінцевого ущільнення; вибір 

муфти крутного моменту; підбір електродвигуна); 

- розробку розрахункової моделі за допомогою програмного 

забезпечення Ansys CFX; 

- чисельне дослідження потоку в ступені вільновихрового насоса; 

- аналіз результатів чисельного дослідження; дослідження характеру 

руху потоку у проточній частині вільновихрового насоса з використанням 

робочих коліс стандартної конструкції та робочого колеса з двоярусною 

лопатевою системою. 

Ключові слова: ВІЛЬНОВИХРОВИЙ НАСОС, ПРОТОЧНА ЧАСТИНА, 

НАПІВВІДКРИТЕ РОБОЧЕ КОЛЕСО, КІЛЬЦЕВИЙ ВІДВІД, ВІЛЬНА 

КАМЕРА, ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ДВОЯРУСНА ЛОПАТЕВА 

СИСТЕМА, ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОКУ. 
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1 Вступ. Огляд проблематики 

 

1.1 Вільновихрові насоси. Межі застосування та робочий процес 

 

У результаті наявності складної просторової течії в проточній частині 

вільновихрового насоса, яка не піддається точному математичному опису, для 

пояснення робочого процесу насоса використовуються розрахункові методи, 

засновані на різних фізичних моделях або гіпотезах. 

Е. Еггером у своєму дослідженні [1] було висловлено припущення, що 

передача енергії частинці рідини відбувається за рахунок відцентрових сил, 

причому циліндрична розточка корпуса на периферії робочого колеса 

використовується для перетворення динамічного напору в тиск (рис. 1.1).  

 

 

 

Рисунок 1.1 – Робочий процес у вільновихровому насосі 

Згідно з гіпотезою, рідина обертається зі сталою кутовою швидкістю за 

наявності сталого тиску у будь-якій точці міжлопатевих каналів робочого 
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колеса. До вільної камери рідина потрапляє лише із області поблизу 

зовнішнього діаметра робочого колеса D2. Передача енергії від рідини 

відбувається за рахунок сил гідравлічного зчеплення, а також вихрового обміну 

енергією. 

Е. Еггер висловив припущення [2], що у проточній частині 

вільновихрового насоса є вимушений спіралеподібний рух у площині, причому 

лише 15% рідини, що транспортується, взаємодіє з робочим органом (рис. 1.2). 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Принципова схема руху рідини у вільновихровому насосі 

 

За рахунок того, що рідина у вільновихровому насосі довший час 

знаходиться у процесі передачі енергії, встановлено, що значення відносної 

швидкості нижче, ніж у відцентровому. 

А. Капелюш, К. Рютчі і М. Степневський ототожнивши робочий процес 

вільновихрового і відцентрового насосів у своїх дослідженнях [3; 4; 5], 

запропонували алгоритм розрахунку вільновихрового насоса на основі 

методики проектування відцентрового насоса. 
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Дослідженням Г. Сківлі [6] розроблено дновимірна теоретична модель 

вільновихрового насоса для перекачування однофазної в’язкої рідини. Даним 

дослідженням доведно існування двох потоків в проточній частині 

вільновихрового насоса (рис. 1.3): циркуляційного, що утворює вихор між 

робочим колесом та вільною камерою (штрихова лінія), а також основного, що 

поступає у відвідний пристрій безпосередньо із робочого колеса (суцільна 

лінія). 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Якісна картина потоку у проточній частині  

вільновихрового насоса за [6]: 1 – зона відриву потоку; 

2 – процес змішування циркуляційного і основного потоку 

 

Між зовнішнім та внутрішнім діаметрами вільної камери насоса 

спостерігається статичний перепад тиску. Для того, щоб насос працював, 

повинен існувати стан рівноваги, згідно з яким збільшення статичного тиску 

внаслідок наявності вихрового руху у вільній камері компенсує перепад тиску, 

що створюється робочим колесом. Тому існування циркуляційного потоку є 

умовою існування рівноважного стану в проточній частині насоса. 

Потік, що безпосередньо надходить від робочого колеса до відводу 

більший, за подачу насоса на величину циркуляційного руху, що значно 

впливає на ККД вільновихрового насоса. 
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Професор Г. Грабов у дослідженнях [7-9] відокремив циркулюючий потік 

від основного потоку, що не взаємодіє із лопатями робочого колеса (рис. 1.4). 

Згідно з цим припущенням, частина рідини, що проходить через робоче колесо, 

потрапляє в напірний патрубок. Центр вихору (ro) утворюється в проточній 

частині насоса, а процес циркуляції рідини стабільний, за наявності умови 

мінімальних втрат. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Схематичне зображення руху потоку рідини у вільновихровому 

насосі 

 

Потенційна енергія робочого колеса використовується для створення 

відцентрового поля у вільній камері насоса та для подолання гідравлічних 

втрат в робочому колесі та втрат викликаних вихроутворенням в проточній 

частині насоса. 

Гідравлічні втрати в робочому колесі викликані тертям і зміною 

напрямку його руху. 

У дослідженні [10] Н. Фітеро і Ф. Гюлай розрізняють подачу насоса Q і 

циркуляційну витрату Qц  (рис. 1.5), причому області робочого колеса QR і 

вільної камери QD запропоновано розглядати як два окремих робочих колеса, 

що працюють паралельно. 
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Рисунок 1.5 – Схема руху рідини у вільновихровому насосі відповідно до [10]: 

а) режим перевантаження Q > Qопт; б) режим недовантаження Q < Qопт; 

в) пусковий режим Q = Qопт 

 

В одному дослідженні [11] було запропоновано віднести вільновихрові 

насоси до классу відцентрових насосів, що суперечить дослідженням більшості 

інших авторів, які класифікують вільновихрові насоси як вихрові гідравлічні 

машини. 

М. Аокі у роботах [12; 13] розробив модель руху рідини, відповідно до 

якої потік рідини у проточній частині насоса поділяється на циркуляційний і 

витратний потоки (рис. 1.6).  

Циркулююча рідина неодноразово повертається з ділянки біля 

зовнішнього діаметра робочого колеса до області біля втулки, частина з якої 

циркулює виключно у вільній камері насоса. 
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Рисунок 1.6 – Схема руху рідини у вільновихровому насосі відповідно до [12; 

13] 

 

В. Герман констатував у дослідженні [14], що протікання рідини через 

вільну камеру насоса вільновихрового насоса у 4-5 разів перевищує її 

розрахункову подачу. 

Автор пропонує модель робочого потоку вільновихрового насоса на 

основі наявності складного тороводібного руху (рис. 1.7). Процес передачі 

енергії потоку відбувається за рахунок взаємодії з поздовжнім вихором. За 

рахунок взаємодії з лопатями робочого колеса енергія безпосередньо 

передається в поздовжній вихор. 

Існує ряд інших моделей робочого процесу. Різноманіття їх можна 

пояснити недостатністю накопиченого експериментального матеріалу, 

різноманітністю конструктивних схем досліджуваних насосів, а також 

складністю фізичних процесів, що відбуваються в них.  
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Рисунок 1.7 – Робочий процес вільновихрового насоса відповідно до [14] 

 

Однак теоретично Л. С. Пресманом і експериментами більшості авторів 

доведено наявність стійкої меридіанної течії рідини (поздовжнього вихору) в 

цих насосах. У вихровому насосі [15] спостерігається анологічний поздовжньо-

вихровий рух течії, що є базовим при обміні енергією між колесом і рідиною в 

каналі вихрового насоса. Виходячи з цього, СВН можна віднести до 

класифікаційної групи вихрових гідромашин, запропонованої проф. С. С. 

Руднєвим [16], в якій базовим при обміні енергією вважається поздовжньо-

вихровий рух. 

 Розглядаючи робочий процес у вільновихровому насосі з використанням 

методу швидкісної кінозйомки було зроблено висновок, що меридіональна 

циркуляція рідини надає вторинний вплив на його характер [3; 17]. 

У роботі [18] було ототожнено робочий процес вільновихрового насоса з 

робочим процесом гідродинамічної муфти. Узагальнено картину течії у 

вільновихровому насосі описано у дослідженнях [14; 16; 19-20]. Частина 

рідини потрапляє у робоче колесо поблизу втулки і під дією відцентрових сил 

відкидається на його периферію (рис. 1.8).  

В області поблизу зовнішнього діаметра робочого колеса внаслідок 

взаємодії зі стінкою корпусу відбувається зміна напрямку її руху. Таким чином 

утворюється повздовжній вихор, що передає енергію основному потоку рідини, 

який не взаємодіє з лопатями робочого колеса насоса. При цьому частина 
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рідини направляється безпосередньо до відводу в результаті того, що енергія 

цих частинок вища за енергію частинок рідини, які знаходяться у відводі. Інша 

частина рідини повертається до входу в робоче колесо. З урахуванням 

одночасного меридіонального та окружного руху утворюється складний 

тороподібний рух рідини в проточній частині вільновихрового насоса. 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Картина течії рідини в проточній частині вільновихрового 

насоса 

 

Таким чином, при розгляді процесу передачі енергії в СВН можна 

виділити дві стадії: 

1) рідина зі всмоктуючого патрубка надходить в РК, взаємодіє з його 

лопатками, отримує приріст енергії і виходить із колеса; 

2) у вільній камері насоса відбувається обмін кількістю руху між 

частинками, що виходять з РК і частинками, що надходять зі всмоктувального 

патрубка. При змішуванні цих двох потоків в камері рідина закручується в 

напрямку руху колеса і під дією відцентрових сил направляється в напірний 

патрубок. Змішування двох потоків супроводжується інтенсивним 

вихреутворенням. 
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У СВН не виключена можливість передачі енергії за рахунок поперечних 

вихорів, що виникають при обтіканні торців лопаток. Крім того, як показано в 

роботі [21], енергія потоку рідини, що виходить з РК, передається потоку 

рідини у вільній камері завдяки турбулентним пульсаціям. 

Однак базовим при обміні енергією є поздовжньо-вихровий рух. 

Гідравлічні втрати при обміні кількістю руху і втрати в РК будуть 

характеризувати втрати вихрового робочого процесу СВН. 

У роботах [8; 22; 23] на підставі балансових випробувань і розрахунків 

отримано максимально можливе значення ККД вихрового робочого процесу 

СВН, який становить ηрпmax=0,6 – 0,63. Втрати вихрового робочого процесу 

визначають і загальний ККД СВН, що є більш низьким в порівнянні з 

відцентровими насосами. 

 

1.2 Конструктивні особливості вільновихрових насосів різних типів 

 

Вільновихрові насоси випускають багато вітчизняних і зарубіжних фірм. 

Найпоширенішою і затребуваною конструкцією СВН є конструктивна схема 

"Turo". Фірма "EGGER" (Швейцарія) [1] виготовляє найбільш широку 

номенклатуру СВН (57 типорозмірів). Насоси мають різне конструктивне 

виконання при діаметрах РК від 90 до 750 мм. На рис. 1.9 показаний 

горизонтальний одноступінчатий вільновихровий насос типу "Turo". 
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Рисунок 1.9  – Горизонтальний СВН типу “Turo” фірми “EGGER” 

 

Насос застосовується для перекачування забруднених рідин. Принцип 

роботи насоса полягає в тому, що рідина зі всмоктуючого патрубка 1 

надходить у вільну камеру 2 і РК 3 і під дією відцентрової сили відкидається до 

його периферії. Частина рідини, яка виходить з РК, надходить в відвід, а інша 

частина, втрачаючи енергію, повертається до входу в колесо. У вільній камері 

насоса відбувається вихровий обмін між виходять з РК і надходять з 

всмоктуючого патрубка потоками. При змішуванні цих двох потоків рідина у 

вільній камері закручується в напрямку руху колеса і відкидається в напірний 

патрубок 4. Насос має уніфіковану опорну стійку 5. Осьове зусилля в насосі 

врівноважується за допомогою імпеллера 6. Ротор насоса демонтується з боку 

сполучної муфти, виконаної з проміжною проставкой. У насосах можуть 

застосовуватися сальникові 7 або торцеві ущільнення. Проточна частина 

насоса може виконуватися з чавуну, сталі, бронзи, а також гумоване гумою. 

Крім горизонтальних конструкцій, фірма "EGGER" випускає і 

вертикальні СВН. Насос, показаний на рис. 1.10, призначений для відкачування 

стічних вод промислових і комунальних установок. Відмітна особливість цих 



17 

 

насосів - наявність корпусу 1 з кільцевих відведенням, який двома лапами 

встановлюється на фундаментну плиту 2. Плита кріпиться фундаментними 

болтами 3. Ротор насоса складається з РК 4 і вала 5. Перекачувана рідина через 

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

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

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

мастилом. Для врівноваження осьового зусилля застосовані радіальні імпелери 

10. Ущільнення 11 вала - сальникового типу. Вал насоса з'єднується з валом 

електродвигуна за допомогою пружної муфти 12. 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Вертикальний СВН фірми “EGGER” 

 

Одними з перших СВН [25], випущених в країнах СНД, були багерні 

насоси типу 8НС (рис. 1.11), які експлуатувалися в системі золовидалення від 

котлів. Конструкція насосів відповідала схемі "Wemco". 
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Рисунок 1.11 – Фрагмент конструкції багерного насоса 8НС :1 – корпус; 

2 – робоче колесо 

 

Перекачувана насосами пульпа містила до 20% золи та шлаку з 

розмірами включень 2-150 мм. Ресурс роботи насосів був в 2-3 рази більше, 

ніж у звичайних відцентрових багерних насосів. Застосування насосів типу 

8НС дозволило усунути зупинки насоса через забивання проточної частини і 

скоротити витрату металу на заміну деталей приблизно в 3 рази в порівнянні з 

відцентровими насосами. Однак ККД цих насосів залишався низьким. Надалі 

насоси 8НС були замінені на модернізовані насоси 5СВН-8, виконані за 

конструктивною схемою "Turo" (рис. 1.12). 
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Рисунок 1.12 – Конструкція вільновихрового багерного насоса  5СВН – 8: 

1– корпус; 2– робоче колесо; 3 – кронштейн 

 

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

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

стабільним протягом всього часу експлуатації. 

Через низький ККД насоси конструктивної схеми "Wemco" не знайшли 

широкого застосування. Однак в США використання цих насосів є дуже 

різноманітним. Велика їх кількість працює на каналізаційних насосних 

станціях, очисних спорудах, в сільському господарстві, харчовій 

промисловості та ін. Насоси транспортують фекальні рідини, грунтові і стічні 

води, каналізаційний мул, органічну сировину, відходи виробництва, і т. п. На 

рис. 1.13 показаний загальний вид насоса "Wemco" [26] з вирізаною частиною 

корпусу. Форма РК і геометрія проточної частини насоса забезпечують 

безперешкодне проходження перекачуваного продукту і його збереження. 
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Рисунок 1.13 – Загальний вид насоса типу “Wemco” 

 

Рибницьким насосним заводом (Молдова) серійно випускався 

консольний горизонтальний вільновихровий насос СДС 80/32 (рис. 1.14). Насос 

призначений для перекачування побутових, промислових і стічних вод, інших 

забруднених рідин з щільністю до 
31050 мкг  і температурою до 80 ° С. 

Виконання насоса відповідає конструктивній схемі "Turo".  

 

 

 

Рисунок 1.14 – Насос фекальний вільновихровий СДС 80 – 32 

В Австрії на фірмі "VOGEL" розроблений насос типу "Seka" [27]. Насос 

має обмежене застосування через те, що його конструкція передбачає повне 
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висування РК в вільну камеру (рис. 1.15), що часто є причиною забивання 

насоса перекачуваною сумішшю, руйнування легкопошкоджуваного продукту, 

інтенсивного зносу РК при гідротранспорті абразивних рідин. Даний тип 

насоса ефективно застосовувати при перекачуванні однорідних суспензій, 

пюре, газовмісних рідин і т. п. 

 

 

 

Рисунок 1.15  – Конструкція насоса типу “Seka” фірми “VOGEL” 

 

Вільновихрові насоси випускають і інші фірми. 
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2 Теоретичні основи дослідження 

2.1 Фізична модель потоку рідини у вільновихровому насосі  

 

За основу фізичної моделі потоку рідини у вільновихровому насосі 

обрана модель (рис. 2.1), що описана проф. Г. Грабовим [9].  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Фізична модель руху рідини у проточній частині 

вільновихрового насоса 

 

Рідина, що надходить у вільновихровий насос умовно розділяється на дві 

частини. Одна частина рідини надходить у робоче колесо, де під дією 

відцентрових сил відкидається до периферії. За наявності стінки корпуса, 

рідина змінює напрямок на перпендикулярний до диску робочого колеса. 

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

частини. Перша частина (Qк) надходить із робочого колеса безпосередньо у 

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

утворюється у вільній камері насоса (рис. 2.2), який передає енергію частині 

рідини, що не взаємодіє з робочим колесом. 
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Рисунок 2.2 – Моделювання робочого процесу вільновихрового насоса 

 

Частина рідини, потік протікання (Qп), яка поступає безпосередньо до 

відводу та не взаємодіє з лопатями робочого колеса. Передача енергії 

відбувається за рахунок обміну моменту кількості руху з тороподібним 

вихором у вільній камері насоса [23; 28]. 

Тому у вільновихровому насосі процес передачі енергії є складним, що 

включає два етапи:  

– енергія передається безпосередньо від робочого колеса рідині, що 

проходить через нього (лопатевий робочий процес); 

– передача енергії за рахунок обміну моментом кількості руху від 

тороподібного вихору потоку протікання, без взаємодії з лопатями робочого 

колеса (вихровий робочий процес). Тороподібний вихор виступає у якості так 

званої «рідкої лопаті», при взаємодії з яким потік протікання набуває приросту 

енергії (рис. 2.3).  
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а      б 

 

Рисунок 2.3 – Принцип дії вільновихрового насоса: а – вихровий робочий 

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

 

2.2 Розрахункова модель розподілу енергії у проточній частині 

вільновихрового насоса  

 

Робочий процес вільновихрового насоса (рис. 2.4) розглянуто у роботах 

[23, 28-29]. Встановлено, що ККД вихрових машин визначається за залежністю 

 

𝜂рп =
𝑄

𝑆𝜔
=
𝑉𝑢𝐹

𝐹𝑟𝜔
=
𝑈р

𝑈рк

, (2.1) 

 

де 𝑈р – колова швидкість рідини; 

𝑈рк – колова швидкість робочого колеса. 
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Рисунок 2.4 – Робочий процес вихрових машин 

 

Для розробки математичної моделі розподілу енергії використано три 

умови, які є необхідними умовами усталеного стаціонарного руху рідини у 

проточній частині вільновихрового насоса. 

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

2.1). При цьому напір є питомою енергією одиниці ваги рідини 

 

𝐻рк = 𝐻п, (2.2) 

 

де Нрк – напір, що створюється робочим колесом;  

Нп – напір потоку протікання поблизу виходу з робочого колеса. 

 

По-друге, необхідною умовою є рівність гідравлічної потужності рідини, 

що поступає у відвід із робочого колеса та гідравлічної потужності потоку 

протікання 

 

𝑁гп = 𝑁гк, (2.3) 

 

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

колеса;  

Nп – гідравлічна потужність потоку протікання. 
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Третьою умовою існування усталеного руху у проточній частині 

вільновихрового насоса є рівність на виході із робочого колеса енергії потоку 

протікання і енергії потоку, що надходить із робочого колеса безпосередньо до 

відводу  

 

𝜌𝑔𝑄п𝐻п = 𝜌𝑔𝑄к𝐻к, (2.4) 

 

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

напірний патрубок насоса. 

 

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

відводу, і потоку протікання рівні 

 

𝑄п = 𝑄к. (2.5) 

 

У процесі передачі рідиною енергії від тороподібного вихору до потоку 

протікання відбувається вирівнювання енергії. Тобто від тороподібного вихору 

передається лише половина гідравлічної потужності 

 

1

2
𝑁гв = 𝑁гп, (2.6) 

 

де Nгв – гідравлічна потужність рідини, що знаходиться у тороподібному 

вихровому процесі. 

Залежність (2.6) може бути представлена у вигляді 

 

1

2
𝜌𝑔𝑄в𝐻к = 𝜌𝑔𝑄п𝐻п. (2.7) 

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

знаходиться в тороподібному вихровому процесі, і потоку протікання 
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1

2
𝑄в = 𝑄п. (2.8) 

 

Враховуючи (2.5) і (2.7), отримано співвідношення кількості рідини, що 

знаходиться в тороподібному вихровому процесі і кількості рідини, що 

надходить через робоче колесо безпосередньо до відводу 

 

1

2
𝑄в = 𝑄к. (2.9) 

 

Гідравлічна потужність, що створюється робочим колесом, визначається 

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

колеса, і гідравлічної потужності рідини, що знаходиться у тороподібному 

вихровому процесі 

 

𝑁гк
′ = 𝑁гк +𝑁гв. (2.10) 

 

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

 

𝑁гк
′ = 3𝑁гк. (2.11) 

 

Корисна гідравлічна потужність складається з потужності потоку 

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

 

𝑁г = 𝑁гп + 𝑁гк =
1

3
𝑁гк

′ +
1

3
𝑁гк

′ =
2

3
𝑁гк

′ . (2.12) 

 

Теоретичний досяжний максимальний ККД вихрового робочого процесу 

без урахування гідравлічних втрат є відношенням корисної гідравлічної 

потужності до потужності, що створюється робочим колесом 
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𝜂рп =
𝑁г

𝑁гк
′
=

2

3
𝑁гк

′

𝑁гк
′
= 0,67. (2.13) 

 

Отримане значення теоретично досяжного максимального ККД 

вихрового робочого процесу вільновихрового насоса відповідає значенню, 

отриманому в дослідженнях [23, 28-29]. 

З урахуванням (2.13), повний ККД вільновихрового насоса визначається 

за залежністю 

 

𝜂 = 𝜂рп𝜂г𝜂мех, (2.14) 

 

де ηг – гідравлічний ККД вільновихрового насоса; ηмех – механічний ККД 

вільновихрового насоса. 

 

2.3 Вплив конструктивних особливостей корпусу на характеристики 

насоса 

 

Вплив ширини вільної камери (корпусу) на характеристики СВН 

досліджувався Е. Рокитою [30]. Діапазон зміни відносних ширини вільної 

камери склав 477,0305,0 B . Аналіз результатів дослідження (рис. 2.5) 

показує, що величина B  істотно впливає на оптимальні параметри СВН. 
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Рисунок 2.5 - Залежність оптимальних параметрів СВН від ширини вільної 

камери за даними Е. Рокити. 

 

Зі збільшенням ширини камери напір насоса H знижуюється з 0,98 до 

0,71. Значно впливає ширина камери B  на подачу насоса. Так, при 305,0B , 

0352,0Q а при 477,0B  оптимальна подача збільшується до 0497,0Q . 

Абсолютне збільшення її становить 41,2%. Зростає і ККД насоса зі 

збільшенням ширини: 38,0B  ( 525,0max  ), а потім різко падає. Існування 

оптимального значення ширини вільної камери B  можна пояснити 

збільшенням гідравлічних втрат при зменшенні ширини вільної камери. При 

збільшеній ширині B  відбувається зменшення швидкості рідини у вільній 

камері, що веде до зростання кількості циклів обертання рідини в камері і 

збільшення гідравлічних втрат в насосі. Збіжність цих процесів обумовлює 

наявність оптимальної величини B . У дослідженому діапазоні ширини 

оптимальна величина 38,0B . 

У дослідженнях [31] ширина камери B  змінювалася в діапазоні 0,153 - 

0,382, причому кожна серія експериментів проводилася з різним діаметром 

всмоктуючого патрубка. На рис. 2.6 показана зміна оптимальних параметрів 

СВН в залежності від відносної ширини камери B  при відносному діаметрі 



30 

 

входу 0D  = 0,353. Експерименти підтвердили існування оптимального значення 

ширини вільної камери, яке знаходиться в межах 27,022,0 B . Наявність 

оптимуму пов'язано з перерозподілом втрат. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Залежність оптимальних параметрів СВН від ширини камери B  

(при 0D = 0,353) 

 

У вузьких камерах ці втрати викликані високими швидкостями рідини, в 

широких - швидкості зменшуються, але з'являються зони додаткового 

вихреутворення. 

Для розрахунків ширини вільної камери В можна рекомендувати 

формулу: 

 

                                                  2
0

2

1

2
D

D

b
KB B


























  ,                                         

(2.15) 

де    D2 – зовнішній діаметр робочого колеса, м;              
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2

2
2

D

b
b  – відносна ширина лопатки РК;  

2

0
0

D

D
D   – відносний діаметр входу;  

2D


   – відносна товщина лопатки РК;    

 КВ   – коефіцієнт, що враховує швидкохідність насоса. 

 

Величина КВ   може бути визначена за залежністю: 

 

                     422,0104,16 3  

sB nK ,                                       

(2.16) 

де  ns  – коефіцієнт швидкохідності. 

 

2.4 Вплив конструктивних особливостей робочого органу на 

характеристики насоса  

 

Основні конструктивні параметри СВН типу «Turo», що впливають на 

характеристику насоса: число лопаток РК, ширина і товщина лопаток, кут 

установки лопатки РК на виході, кут виходу лопатки колеса в плані, ширина 

вільної камери і діаметр вхідного патрубка. Однак наявні в літературі 

рекомендації щодо вибору оптимальних значень цих параметрів значно 

вирізняються. Дослідження [32] і [33] показали, що подача насоса в основному 

визначається розмірами відведення, напір - геометричними співвідношеннями 

РК. 

З метою отримання оптимальних співвідношень геометричних 

параметрів СВН був проведений комплекс експериментальних досліджень. 

Схема проточної частини експериментального насоса наведена на рис. 2.7. 
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Рисунок 2.7 –  Експериментальний СВН 

 

Було досліджено 28 робочих коліс, розрізнялися числом лопаток, 

товщиною і шириною лопаток, кутом виходу лопатки в плані і установки на 

виході. Досліджувані РК звареної конструкції з зовнішнім діаметром D2 = 175 

мм. При цьому кільцевий відвід був одним і тим же, його розміри були 

розраховані за рекомендаціями [28] і становили: B = 65 мм; D0 = 80 мм, DН = 65 

мм. Конструкція експериментального стенду дозволяла висувати РК в вільну 

камеру. 

 

2.4.1 Вплив числа лопаток робочого колеса 

Цей вплив визначався при випробуваннях п'яти РК [34]. При 

дослідженнях змінювалося число лопаток РК (Z = 6, 8, 9, 10, 12) при незмінних 

інших геометричних співвідношеннях 228,01 D ; 143,02 b ; 228,0 . 

На рис. 2.8 зображено зміна подачі Q , напору H  і ККД   в залежності 

від числа Z. 

Досліди показали, що зі збільшенням числа лопаток відбувається 

підвищення напору насоса. Оптимальне по ККД ( = 1) число лопаток Z = 10. 
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Однак коефіцієнт напору при цьому трохи нижче, ніж при Z = 12. Характер 

зміни кривих (рис. 23) показує, що подальше збільшення числа лопаток РК 

призводить до різкого зниження ККД і напору насоса. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Залежність оптимальних параметрів СВН при зміні числа 

лопаток РК 

 

2.4.2 Вплив ширини лопатки робочого колеса 

При дослідженнях відносна ширина лопатки РК змінювалася в межах 

286,0114,02 b . На рис. 2.9 показані залежності відносних параметрів насоса, 

Q , H  і    від 2b . Аналіз проведених випробувань дозволяє зробити висновок, 

що зі збільшенням ширини лопаток до 2,02 b  спостерігається збільшення ККД 

і напору насоса ( 521,0max  , 09,1H ). Збільшення ККД при цьому становить 

1,3%, а напору - 10,7%. При подальшому збільшенні 
2b  відбувається зниження 

ККД і напору насоса (при 286,02 b , 504,0 , 06,1H ). Таким чином, в 

дослідженому діапазоні відносних ширини 286,0114,02 b  оптимальним слід 

вважати 2,02 b . 

 Існування оптимального значення 2b  можна пояснити тим, що в міру 

збільшення ширини лопаток зростає витрата рідини через колесо, тобто 
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збільшується інтенсивність поздовжнього вихору, що веде до збільшення 

напору насоса. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Залежність оптимальних параметрів СВН при зміні ширини 

лопаток РК 

 

Очевидно, що одночасно з цим підвищується опір поздовжньому вихору 

внаслідок збільшення поверхні тертя лопаток і появи зворотних струмів в 

міжлопатковому каналах колеса, що веде до зниження напору насоса. Отже, 

починаючи з деякої величини зниження напору і ККД насоса через опір 

поздовжньому вихору буде більше, ніж його збільшення із зростанням 

інтенсивності поздовжнього вихору. Ця ширина лопаток буде оптимальною. 

Зміна відносної ширини лопаток РК не робить помітного впливу на 

подачу насоса. При зміні від 0,114 до 0,2 оптимальний режим роботи насоса 

зсувається вправо, збільшення подачі при цьому становить 9,3%. Подальше 

збільшення ширини лопаток практично не впливає на оптимальний режим 

роботи насоса. 

 

2.4.3 Вплив товщини лопатки робочого колеса 
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Для встановлення впливу товщини лопатки на напір і ККД насоса 

досліджували чотири РК, що відрізняються різною товщиною лопаток. 

Досліджуваний діапазон товщини 046,0011,0  . Результат досліджень 

показаний на рис. 2.10. З аналізу результатів випливає, що стиснення потоку 

лопатками робить істотний вплив на напір і ККД насоса. Так, зменшення ККД 

при зміні товщини лопатки від 046,0  до 011,0  становить 2,8%, коефіцієнт 

напору 10%. ККД і напір насоса збільшуються зі зменшенням величини  , при 

цьому максимальні їх значення отримані в робочому колесі з 011,0  (

53,0max  ; 08,1H ). 

 

 

 

Рисунок 2.10 - Залежність оптимальних параметрів СВН від зміни товщини 

лопатки РК 

Різке збільшення напору і ККД насоса при зменшенні товщини лопатки 

можна пояснити зниженням опору повздовжньому вихору. В результаті 

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

подача насоса залишається практично незмінною в області товщин 

045,002,0  ( 038,0Q ). Різке збільшення подачі при  02,0  слід, очевидно, 

пояснити тим, що збільшення інтенсивності поздовжнього вихору призводить 

до підвищення окружної складової швидкості у вільній камері насоса. При 
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цьому зменшується циклічність обертання рідини в камері, в результаті чого 

збільшується подача насоса. 

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що при відносній 

товщині лопатки 025,0b  спостерігається збільшення оптимальних параметрів 

насоса. При виборі товщини лопатки РК необхідно враховувати як число 

лопаток, так і конкретні умови експлуатації (абразивність перекачуваного 

середовища, склад твердого матеріалу, матеріал РК і ін.). 

 

2.4.4 Вплив кута установки лопатки робочого колеса на виході 

При дослідженнях кут установки лопатки змінювався в межах 

120602 л º. Випробування показали (рис. 2.11), що зі збільшенням л2  напір 

насоса зростає з 97,0H до 08,1H , що становить 11,3%. Збільшення 

оптимальної подачі насоса менш значне (8,5%), причому збільшення її 

спостерігається до 902 л º. 

 Максимальне значення ККД ( 518,0max  ) має РК з 902 л º, при 

подальшому збільшенні кута ККД знижується, досягаючи 495,0  при 

1202 л  º. Оптимальним по ККД є РК з кутом виходу лопатки 902 л º (колесо 

з прямими радіальними лопатками). Зниження ККД насоса при відхиленні кута 

л2  від 90° відбувається внаслідок відхилення кутів установки лопаток від кутів 

виходу потоку з колеса. 
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Рисунок 2.11 - Залежність оптимальних параметрів СВН від кута установки 

лопатки РК на виході 

 

2.4.5 Вплив кута виходу лопатки робочого колеса в плані 

Дослідження були проведені на трьох РК с  75,85,90
2 у

 . Результати 

випробувань (рис. 2.12) дозволяють зробити наступні висновки: 

- оптимальне значення подачі насоса зі зменшенням у2  збільшується 

незначно (відносне збільшення Q становить менше 1%); 

- напір насоса H  зі зменшенням у2  з 90 ° до 75 ° знижується з 1,06 до 

1,02, що становить 3,8%; 

- максимальне значення ККД ( 529,0max  ) має РК з кутом виходу лопатки 

752 у º. Збільшення ККД насоса при зменшенні кута виходу можна пояснити 

зменшенням втрат на вході в РК внаслідок узгодженості кутів потоку, що 

входить в колесо і кута установки лопатки на вході. Разом з цим зменшення 

кута у2  призводить до збільшення дифузорності каналів РК, що тягне за 

собою збільшення гідравлічних втрат, зумовлених відривом потоку і 

вихроутворенням в каналах, що мають більший кут розширення. Збільшені 

втрати викликають зниження напору насоса. 
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Рисунок 2.12 - Залежність оптимальних параметрів СВН від кута виходу 

лопатки РК в плані 

 

Необхідно відзначити, що у РК з 752 у º збільшення абсолютного ККД 

становить близько 1% в порівнянні з колесом, що має прямі радіальні лопатки, 

яке є найпростішим і найбільш технологічним у виготовленні. 

 

2.5 Проектування насосів з урахуванням вартості життєвого циклу 

насосної установки 

 

У різних галузях народного господарства при підборі насосів велика 

увага приділяється визначенню загальної вартості життєвого циклу (LCC) 

насосного обладнання [35] як основного показника економічного 

використання. 

Життєвий цикл насосів представляє повну вартість насосного обладнання 

за весь термін експлуатації, в тому числі на придбання і монтаж, витрати на 

обслуговування, ремонт і демонтаж насосної установки. Основна мета аналізу 

життєвого циклу полягає не в придбанні необхідного обладнання за нижчою 

ціною, а в тому, щоб використовувати надійне і енергоефективне обладнання з 

мінімальними експлуатаційними витратами. 

На рис. 2.13 приведена типова структура вартості життєвого циклу 

насосної установки середнього розміру, за допомогою якої можна 

проаналізувати роботу насоса в технологічних лініях промислових 

підприємств. 
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Рисунок 2.13 – Типова структура вартості життєвого циклу насосної 

установки середнього розміру 

 

Часто для проведення техніко-економічного обґрунтування або оцінки 

терміну окупності використовують такий показник, як початкова вартість 

обладнання (іноді враховують і вартість монтажу). При цьому зовсім не 

береться до уваги те, що ця ціна становить лише частину загальної суми 

витрат, які несе споживач від моменту придбання до моменту утилізації 

насосного обладнання, а сюди входять і вартість споживаної електроенергії, і 

витрати на технічне обслуговування, і витрати на ремонт, і т.д. 

Зниження вартості життєвого циклу насосного обладнання проводиться в 

двох напрямках. 

Перший напрямок - це зниження споживання енергоресурсів. До нього 

можна віднести: 

а) підвищення ККД як самих насосів, так і насосних установок; 

б) виготовлення насосів безпосередньо під споживача; 

в) використання більш ефективних електродвигунів; 

г) широке застосування пристроїв оптимізації роботи насосів, наприклад 

зміни частоти обертання валу приводу. 

Другий напрямок - зниження витрат на експлуатацію та ремонт (сервісне 

обслуговування, поточні ремонти та витрати на обслуговуючий персонал), а це: 

Витрати на 

обслуговування

Інвестиційні 

(початкові) витрати

Витрати на 

електроенергію

Інші витрати
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а) мінімізація впливу людського фактора на роботу обладнання; 

б) широке використання приладів контролю і регулювання насосів в 

процесі експлуатації в поєднанні з системами ранньої діагностики та 

попередження несправностей; 

в) зменшення експлуатаційних і ресурсних витрат на використання 

обладнання протягом всього життєвого циклу; 

г) кваліфікація обслуговуючого персоналу і мінімізація часу на ремонт 

насосів (використання блочно-модульної конструкції, а це взаємозамінність 

деталей насосів, невелика номенклатура запасних частин, вигідність ремонту 

та зручність обслуговування). 

Кількість електроенергії і матеріалів, які використовуються насосною 

установкою, залежать від типу насоса, виду установки і способу експлуатації. 

Ці фактори взаємопов'язані. Початкова ціна придбання насоса є малою 

частиною вартості його життєвого циклу. 

При експлуатації насосів для перекачування чистих або малозабруднених 

рідин в аналізі вартості життєвого циклу основна увага приділяється першим 

напрямком зниження витрат. Однак в складних умовах, при перекачуванні 

рідин з різними включеннями, в'язких або газонасичених рідин, витрати на 

усунення зносу, обслуговування, запчастини, незаплановані простої, втрату 

продуктивності, заміну ущільнень і усунення пошкодження продукції в насосі 

будуть складати основну частину у вартості життєвого циклу, переважаючи 

над інвестиційними і поточними експлуатаційними витратами. 

Саме до цих складних для експлуатації насосів необхідно застосовувати 

другий напрямок зниження вартості життєвого циклу, але при цьому не 

виключати можливості зниження енергоспоживання. 

На відміну від традиційних відцентрових насосів в СВН тільки частина 

рідини проходить в міжлопотевих каналах РК, а інша рухається через вільну 

камеру без взаємодії з лопатками колеса. Це захищає як перекачуваний продукт 

від надмірної дії РК, так і робоче колесо від дії продукту. Завдяки цьому не 
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відбувається пошкодження складових продукту і зносу проточної частини 

насоса. 

Конструкція СВН з особливою проточною частиною є найефективнішою 

в порівнянні з іншими типами насосів при перекачуванні рідин з різними 

домішками. 

При оцінці вартості життєвого циклу СВН можна виділити наступні 

переваги: 

1. За капітальними витратами 

Витрати на покупку СВН можна порівняти з цінами на відцентрові і інші типи 

насосів. Протягом часу життєвого циклу насоса ця вартість стає незначною у 

порівнянні з іншими витратами, які виникають при використанні насосів для 

гідротранспорту складних для перекачування рідин. 

2. За запасними частинами для насоса 

Вартість запчастин для ремонту СВН становить не більше 2% від вартості 

насосів, які поставляються на підприємство. У цьому полягає основна 

відмінність від більшості інших типів насосів, для яких необхідно створювати 

склад запчастин для ремонту. Що стосується СВН, то єдиними елементами, які 

при правильній їх експлуатації вимагають заміни протягом всього циклу життя, 

є кінцеві ущільнення. 

3. За терміном служби 

Специфічна конструкція СВН забезпечує урівноваження радіальних сил, які 

діють через РК на вал. Сили реакції, що виникають в підшипниках, незначні і 

вал працює практично без коливань, а знос поверхонь РК і корпусу насоса 

практично не впливає на зміну навантаження підшипників. Все це забезпечує 

тривалий термін служби складових насоса. 

4. За технічним обслуговуванням і зносом 

Специфічна форма проточної частини різко знижує знос деталей при 

перекачуванні рідин з абразивними включеннями, менш схильна до 

закупорювання. Конструкція СВН проста в обслуговуванні. 

5. За надійністю і безпереривностю роботи 
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Перевага СВН полягає в тривалості часу безперервної роботи та в їх 

надійності. Це найбільш актуально в умовах роботи, при яких будь-який 

простій насоса призводить до зупинки виробництва. У таких випадках поломка 

насоса призводить до фінансових втрат, які набагато більші, ніж вартість 

насоса і величина його експлуатаційних витрат. При перекачуванні рідин з 

різними включеннями СВН по надійності перевищують як лопатеві 

(відцентрові), так і роторні (шестеренні) насоси. 

6. За рентабельністю 

При в'язкості рідини більше 50 сПз СВН більш ефективні в порівнянні з 

відцентровими насосами. Ефективність їх зростає в міру збільшення в'язкості, 

оскільки в передачі енергії рідини бере участь в'язкісно тертя. У більшості 

випадків при роботі на в'язких рідинах СВН споживає менше електроенергії, 

ніж насос поступального руху або відцентровий насос, які використовуються 

для тих же цілей. 

Крім цього, здатність СВН перекачувати рідини з легкопошкоджуваними 

і чутливими до зрізу речовинами дає велику економію завдяки зменшенню 

руйнування складових перекачуваної продукції. Там, де необхідно зберегти 

кристалічну структуру продукту, термін окупності СВН може бути значно 

менше відцентрових насосів.  

Аналіз складових життєвого циклу насосного обладнання та основні 

тенденції розвитку насосного ринку вказують на переваги СВН при 

перекачуванні рідин з високою кількістю абразивних частинок, суспензій з 

великим вмістом твердих речовин і волокнистих включень, рідин з 

підвищеною в'язкістю, рідин з високим вмістом повітря або газу, рідин, 

чутливих до зрізу, і рідин, які містять крихкі речовини. Легковстановлювані і 

ремонтопригодні електронасосні агрегати на базі СВН дозволяють 

мінімізувати вартість експлуатаційних витрат протягом життєвого циклу, що 

актуально для споживача в існуючих економічних реаліях промислового 

ринку. 
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2.6 Використання робочих органів з лопатевою решіткою двоярусної 

конструкції у динамічних насосах  

 

При конструюванні робочих коліс важливим є вибір кількості лопатей 

[36] тому, що це має суттєвий вплив на структуру потоку і характеристики РК. 

При великому числі z забезпечується незначна дифузорність і рівномірність 

потоку за колесом, а також підвищується теоретичний напір. Однак при цьому 

колесо може мати знижений гідравлічний ККД, обумовлений підвищеними 

втратами на тертя через значну поверхню тертя міжлопатевих каналів, а також 

високим рівнем середніх швидкостей на вихідній ділянці каналу, де має місце 

найбільше стиснення потоку лопатями. 

Зменшення числа лопатей супроводжується зниженням втрат на тертя 

[37]. Також зменшується теоретичний напір внаслідок зниження впливу 

лопатей на потік, збільшується нерівномірність потоку і дифузорності течії в 

каналах і за робочим колесом, що призводить до відриву потоку і збільшення 

втрат на вихроутворення.  

При проектуванні робочих коліс необхідно вибирати лопатеву систему з 

оптимальними властивостями, проте заходи, що сприяють поліпшенню одного 

з параметрів, найчастіше знаходиться в протиріччі з забезпеченням інших. 

Одним з можливих напрямків вирішення даної проблеми є ідея застосування 

двоярусних РК, яка привернула увагу дослідників в області насособудування 

[38,39]. 

Застосування коліс з двоярусною конструкцією вперше запропонував ще 

Пфлейдерер [40]. Він вказує на можливість застосування колеса такої 

конструкції, коли значним є коефіцієнт стиснення на виході. Перші практичні 

спроби реалізації і перевірки цієї ідеї [38,39] з метою підвищення ККД ступені і 

поліпшення форми напірної характеристики не привели до очікуваного 

результату. 

Дослідження РК, проведені в ЛПІ [41] показали, що при застосуванні на 

ті ж параметри Q і Н подібного колеса з двоярусною конструкцією, більш 
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рідкісною на вході і густішою на виході дозволяє зберігати гарну структуру 

потоку на виході з робочого колеса при збільшенні напору. 

Подальша теоретична і експериментальна розробка двоярусних РК для 

відцентрових компресорів [42-49] дозволила виявити і узагальнити деякі 

позитивні і негативні сторони застосування таких решіток. Перш за все, слід 

зазначити, що двохярусне колесо створює мале стиснення потоку лопатями на 

виході і при збільшенні числа лопатей спостерігається зростання напору при 

практично постійному утиску, а також зменшується навантаження на окрему 

лопать. 

Крім того, при раціональному розташуванні коротких і довгих лопатей 

течія всередині РК набуває більшу рівномірність і з'являється можливість 

регулювати розподіл швидкостей уздовж поверхні лопаті. Це дозволить 

забезпечити підвищення напору без помітного зниження енергетичних і 

кавітаційних якостей насоса. Однак не можна не звернути увагу на те, що 

збільшення числа лопатей в цілому призводить до збільшення гідравлічних 

втрат внаслідок збільшення сумарної поверхні тертя і рівня середніх 

швидкостей в межлопатевому каналі. 

При переході від одноярусної до двоярусної конструкції РК встає 

питання про доцільне використання величин довжини і товщини коротких 

лопатей, які повинні вибиратися з умови забезпечення оптимальності роботи 

першого і другого ярусів лопатей. Дослідження, показують, що зі зменшенням 

довжини коротких лопатей характер їх обтікання стає все більше відрізнятися 

від характеру обтікання лопатей нормальної довжини. 
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Рисунок 2.14 - Схема двоярусного робочого колеса 

 

Зі зменшенням довжини короткої лопаті зростає навантаження на 

основну, для якої градієнт швидкості поперек каналу збільшується. Збільшення 

товщини коротких лопатей призводить до зростання швидкостей на обох 

поверхнях профілю, що обумовлює збільшення стиснення потоку. Для 

усунення цього негативного явища рекомендується зменшити товщину 

коротких лопатей, що додаються в одноярусне робоче колесо (особливо на 

вході), щоб забезпечити однакове стиснення потоку при зміні числа лопатей 

[50-52]. 

Є рекомендації [53,54] щодо оптимальної довжини і ширини короткою 

лопаті. Пропонується дані геометричні параметри короткої лопаті виконувати в 

2 рази меншими, ніж в основної. На думку авторів, це буде сприяти 

підвищенню напору і ККД двоярусного РК і розширенню зони його стійкої 

роботи. 

При переміщенні короткої лопаті у напрямку обертання (що було 

визнано більш раціональним, ніж переміщення проти напрямку обертання [52]) 

загальне навантаження на основну лопать збільшується, а на коротку 

зменшується. В цьому випадку градієнт швидкості поперек каналу 2 (рис. 2.14) 

значно зменшується, що повинно призводити до збільшення ККД РК за 

рахунок поліпшення течії у тильної поверхні основний лопаті через зменшення 

вторинних течій і можливостей виникнення відриву. 
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Рисунок 2.15 - Схема двоярусного робочого колеса зі зміщеною по 

напрямку обертання короткою лопатою 

 

Дослідження, проведені Жарковський і Шкрабулем з метою підвищення 

ККД РК [55,56] показали, що оптимальним є зміщення короткої лопаті на 9/16 

кроку у напрямку обертання. 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Схема двох'ярусного робочого колеса зі зміщеною по 

напрямку обертання вхідний кромкою короткою лопаті 

 

Характер зміни напору у двоярусного РК має відмінності порівняно з 

характером зміни напору у одноярусного. Це пояснюється тим, що у 
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двоярусного колеса є більше число лопатей, тому при Q 1,2 його напір 

більше, ніж у одноярусного. При Q 0,7 напір колеса підвищується за 

рахунок підвищення напору решітки з основних лопатей. Підвищення напору 

становить близько 4% при практично незмінному куті л2 . При цьому різко 

підвищується навантаження на першу половину лопатей і дифузорність на цій 

ділянці. На підставі теорії пограничного шару можна зробити висновок про те, 

що дійсний напір робочого колеса на режимах Q 0,7 у двоярусного РК 

менший напору одноярусного за рахунок збільшення гідравлічних втрат в 

проточній частині. Подібний висновок відноситься і до ККД РК. 

У ВНІІАЕН [57-59] був виконаний аналіз вибору оптимального 

співвідношення розташування і геометрії лопатей двоярусних коліс і 

експериментальні дослідження ефективності їх роботи. Розглядаючи зміну 

епюри відносних швидкостей від входу в міжлопастний канал і до його виходу 

виділялося умовно 4 зони (рис. 2.17). 

I зона. На самому вході розподіл відносних швидкостей рівномірний. 

Далі через виникнення перепаду тисків на лопаті відносна швидкість у тильній 

поверхні збільшується, а у робочій зменшується. В кінці першої зони відносна 

швидкість у тильній поверхні досягає максимуму. 

ІІ зона. Починає спостерігатися викривлення епюри швидкостей 

внаслідок появи короткої додаткової лопаті, відносна швидкість у ТП основний 

лопаті збільшується, а у РП короткою зменшується (канал 1). В каналі 2 

розподіл відносних швидкостей має більш рівномірний характер. 

ІІІ і IV зони. У каналі 1 відносні швидкості у тильній поверхні основної 

лопаті зменшуються, утворюється зона з низькими відносними швидкостями 

або навіть із зворотною течією, відносні розміри якої збільшуються до виходу. 

У робочій поверхні короткої лопаті спостерігається різке зростання відносних 

швидкостей. У каналі 2 картина перебігу практично протилежна. В кінці 

четвертої зони, тобто біля виходу з міжлопастного каналу максимум відносних 

швидкостей спостерігається вже в каналі 2. Витрата через зону, прилеглу до 

ТП основною лопаті (канал 1), відносно мала. Протяжність зон залежить від 
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конструкції робочого колеса: при збільшенні кута л2  четверта зона 

збільшується, що повинно зменшити попередні зони.  

Також досліджувався вплив довжини коротких лопатей на структуру 

потоку. Послідовне підрізування коротких лопатей з боку входу через одну в 

зоні I призводить до збільшення витрати через канал 1. В наслідок 

збільшується нерівномірність розподілу відносних швидкостей на виході з РК і 

збільшуються втрати у відводі. Підрізка вхідної кромки короткої лопаті в зоні 

II, призводить до поступового вирівнюванню нерівномірності поля відносних 

швидкостей на виході і до зменшення втрат напору у відводі. 

Підрізання в зоні ІІІ не повинна привести до помітних змін в структурі 

потоку на виході з колеса, так як ця зона і визначає оптимальну довжину 

коротких лопатей в колесі з розташуванням лопатей на рівній відстані один від 

одного. 

 

 

Рисунок 2.17 - Схема міжлопастного каналу двоярусного РК 

 

Послідовне підрізування коротких лопатей в зоні IV повинне приводити 

до збільшення витрати через канал 2 і зменшення витрати через канал 1, що 

потенційно тягне за собою збільшення гідравлічних втрат. 

В цілому, при зменшенні довжини коротких лопатей повинні 

зменшуватися втрати на тертя в колесі, однак втрати при обтіканні вхідної 

кромки коротких лопатей повинні збільшуватися. Ефективність відцентрової 
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ступені може бути поліпшена лише вибором місця установки короткої лопаті 

між довгими лопатями. 

Визначення впливу діаметра входу коротких лопатей проводилося на РК 

з числом лопатей zo + zк = 12 + 12 і кутом установки їх на виході β2л = 50 ° 

при симетричному розташуванні коротких лопатей. Вихідна довжина коротких 

лопатей 1к = 0,71о, діаметр входу Dк = 0,53D2. Підрізання коротких лопатей 

проводилася з боку входу послідовно через 15% їх первісної довжини. При 

кожному підрізуванні вхідна кромка виконувалася паралельно осі обертання. 

Аналіз отриманих таким чином напірних і енергетичних характеристик 

показує, що найбільшому напору ступені відповідає довжина коротких лопатей           

1к= 0,281о, при якій вхідні кромка короткої лопаті розташована на діаметрі                 

Dк = 0,9D2. Збільшення напору порівняно з вихідним варіантом склало 2,5%. 

Синенко і Смирновим [60-62] встановлено, що при зміщенні коротких 

лопатей в напрямку обертання робочого колеса досягається підвищення його 

ККД до 1,7% на всіх режимах при мало змінному напорі. Оптимальним 

рекомендується зміщення коротких лопатей по напрямку обертання до ТП 

основних лопатей на величину Δt=3/32-5/32. Випробування, проведені під 

ВНІАЕН Смирновим (НДР 0657-77-13), показують, що найбільш ефективним є 

застосування двоярусної лопатевої решітки для коліс з β2л > 45°. Оптимальним 

числом лопатей для випробуваних коліс є zo+zк = 7+7. 

Результати випробувань двоярусного колеса з оптимальним числом 

лопатей і з β2л=25 ° в порівнянні з одноярусним (z = 9) показують, що при 

малих кутах β2, одноярусні решітки лопатей мають істотну перевага перед 

двоярусними. 

Слід зазначити, що дослідження, присвячені пошуку оптимальної 

величини і напрямку зсуву короткою лопаті в двоярусних РК проводилися 

досить широко як вітчизняними фахівцями, так і зарубіжними. 
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Рисунок 2.18 - Схема міжлопастного каналу двоярусного РК зі 

зміщеною короткою лопаттю 

 

В цілому, аналіз розрахунково-теоретичних і експериментальних даних 

щодо перебігу рідини в двоярусному робочому колесі показав наступне: 

- незважаючи на значну кількість досліджень, автори часто 

обмежувалися вузьким діапазоном РК (по ns, β2л), розглядали тільки насосні 

або компресорні колеса; 

- висновки і рекомендації по довжині, числу коротких лопатей, куту їх 

установки на виході, зміщення по кроку часто не збігаються і навіть суперечать 

один одному; 

- при цьому підвищення напору в переважній кількості випадків 

становило 2-3%. 

Таким чином, з усього вищезазначеного можна зробити висновок про те, 

що дослідження по застосуванню коліс з багатоярусної лопатевою решіткою не 

можна вважати вичерпаними в області перспективи підвищення напору. 

Цілком обгрунтованим здається наявність можливостей впливу на структуру 

потоку і, відповідно, на його характеристики і ефективність змінивши 

напрямок і геометричні параметри коротких лопатей. 

 

2.7 Висновки 
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1. У роботі розглянуто межі застосування вільновихрових насосів. 

Вони використовуються при необхідності транспортування рідин, що містять 

тверді, волокнисті, абразивні включення, рідин з високим вмістом газу, з 

високою густиною, тощо. 

2. Розглянуто конструктивні особливості основних типів 

вільновихрових насосів, до яких слід віднести насоси типу Seka, Wemco, Turo. 

При цьому, найвищий ККД притаманний насосам типу Seka, однак насоси 

даного типу схильні до зношування. Найнижчий ККД мають насоси типу 

Wemco. 

3. У роботі розглянута фізична модель потоку рідини у 

вільновихровому насосі. Відповідно до неї вільновихрові насоси 

характеризуються багатократною циркуляцією рідини у проточній частині 

насоса. При цьому, витрата рідини через робоче колесо до двох разів більше 

подачі насоса, в залежності від його типу. 

4. Відповідно до літературних джерел ККД робочого процесу 

вільновихрових насосів типу Turo не перевищує 67%, причому загальний ККД 

не перевищує 55-60%. 

5. Визначено вплив конструктивних особливостей елементів 

проточної частини вільновихрового насоса на його характеристики. Отримано 

їх оптимальне значення, при якому досягається максимальне значення ККД 

насоса. 

6. Розглянуто основні витрати, що супроводжують процес розробки, 

проектування, виготовлення, експлуатації та утилізації насосного обладнання. 

У загальному випадку основними видами витрат є витрати на електроенергію, 

на експлуатацію, інвестиційні витрати та інші види витрат.  

7. У процесі проведення літературного аналізу, визначено вплив 

лопатевої решітки двоярусної конструкції на характеристики динамічних 

насосів. 

8. Проведений літературний аналіз доводить ефективність 

застосування робочих коліс з двоярусною конструкцією профільованих 



52 

 

циліндричних лопатей для підвищення напірних характеристик вілновихрових 

насосів. 
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3 Розробка вільновихрового насоса на задані параметри 

 

3.1 Конструювання проточної частини вільновихрового насоса 

відповідно до існуючих методичних рекомендацій 

 

При дослідженнях встановлено, що на напір і ККД СВН істотно 

впливають співвідношення геометричних параметрів проточної частини. 

На підставі дослідів, проведених авторами, а також досліджень [1; 4; 5; 7; 

19; 32; 63] встановлені такі оптимальні співвідношення геометричних розмірів 

насоса, які рекомендуються при проектуванні проточної частини СВН типу 

"Turo" (рис. 3.1). 

 

 

 

Рисунок 3.1 –  Геометричні розміри проточної частини СВН типу “Turo” 

 

Для робочого колеса: 

- РК з прямими радіальними лопатками ( 0

22 90 ул  ) як найбільш 

технологічне при виготовленні; 

- відносне значення діаметра входу РК 25,015,01 D  (зазвичай 

приймають 2,01 D ); 
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- відносна ширина лопатки колеса на виході 17,02,014,02 b ; 

- число лопатей Z = 6 + 6; 

- відносна товщина лопаті 02,0025,0015,0   (зазвичай приймають з 

урахуванням абразивності перекачуваного середовища і технологічних 

можливостей). 

При проектуванні СВН типу "Turo" найбільш технологічною і 

оптимальною для напору і ККД є кільцева форма відводу з округленим 

меридіанним профілем. 

Для кільцевого відводу: 

- відносний радіус розташування язика 35,14,13,1 ЯЗR ; 

- ширина вільної камери В визначається в залежності від коефіцієнта 

швидкохідності ns за графіком (рис. 3.2); 

- діаметр кільцевого відводу BDD  23 ; 

- діаметр виходу на рівні язика відводу BDВ  , приймаємо рівним 50 мм; 

- циліндричний або конфузорной всмоктуючий патрубок з діаметром 

 

𝐷0 = √4 ∙ 𝑄/(𝜋 ∙ 𝑉0) (3.1) 

 

де  

𝑉0 = 𝐾𝑉0 ∙ √2 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 (3.2) 

 

при коефіцієнті вхідної швидкості: 

 

𝐾𝑉0 = (0,2 ÷ 0,25) ∙ (
𝑛𝑠
100

)
2
3⁄  (3.3) 

 

(Менше значення приймається для більш в'язких рідин з великим вмістом 

твердих включень). 

За розрахунками повинна виконуватися умова BD 0 . 
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Рисунок 3.2 – Залежність ККД і відносної ширини вільної камери B від ns 

 

Методика розрахунку вільновихрових насосів: 

 

Методика розрахунку рекомендована при проектуванні СВН типу «Turo» 

і може бути використана в діапазоні коефіцієнта швидкохідності ns = 60-140. 

Розрахунок вільновихрових насосів полягає у визначенні оптимальних 

геометричних співвідношень проточної частини на задані параметри насоса. 

Вихідні дані для розрахунку СВН: подача Q=80, м3 / с; напір Н=32, м; 

частота обертання n=1500, об / хв; щільність середовища, що перекачується    

 = 1000, кг / м3. 

 

Порядок розрахунку насоса: 

1 Визначають коефіцієнт швидкохідності 

 

4/3
65,3

H

Qn
nS


  (3.4) 
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𝑛𝑠 = 3,65 ∙
1500√80

32
3
4⁄

= 61 

 

2 За графіком (рис. 3.2) визначають ККД і відносну ширину вільної 

камери:  45%, =)( Snf  0,11 =)( SnfB  .  

3 Виходячи з рекомендацій задаються співвідношеннями основних 

розмірів РК: ,2,01 D  ,17,02,014,02 b  Z = 6, .02,0025,0015,0   

4 Визначають зовнішній діаметр РК, м, використовуючи вираз: 

 

H
n

A
D 2  (3.5) 

де    

2/1

21 FF
















К
A мех

 (3.6) 

 

мех - механічний ККД насоса (для малих і середніх насосів можна 

прийняти мех = (0,95 - 0,97);  

-3107,023K  - постійний коефіцієнт;  

 - ККД насоса, визначається в залежності від ns;  

F1 - функція, що враховує вплив відносних розмірів РК, визначається 

розрахунковим шляхом або графічною залежністю (рис. 3.3) для 

рекомендованого значення відносного вхідного діаметра РК 2,0D1  , 

F1=1,76∙10-2; 

F2 - функція, що враховує вплив відносних розмірів відводу, визначається 

за графіком залежно від відношення 2B b =0,11/0,17=0,65 (рис. 3.4), F2=2,4;  

n - частота обертання РК, об / хв. 
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Рисунок 3.3 – Залежність функції  F1   від числа лопаток РК при 

2,0D1  : 1 – 005,0 ; 2 – 01,0 ; 3 – 02,0 ; 4 – 03,0 ; 

5 – 04,0 ; 6 – 05,0  

 

 

 

Рисунок 3.4 –  Залежність функції F2   від співвідношення  2B b  
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А = [
0,96

7,023 ∙ 10−3 ∙ 0,45 ∙ 1,76 ∙ 10−2 ∙ 2,4
]

1
2⁄

= 84,8 ; 

 

𝐷2 =
84,8

1500
√32 = 0,32. 

 

5 Обчислюють геометричні розміри РК: 

 0,064;=0,320,2=DD 211  D  

 0,054;=0,320,17=bb 222  D  

0,0064.=0,320,02=2  D  

6 Знаходять абсолютний розмір ширини вільної камери: 

0,035.=0,320,11=BB 2  D  

7 Визначають основні геометричні розміри кільцевого відводу: 

𝐷3 = 𝐷2 + 𝐵 = 0,32 + 0,035 = 0,355 

𝐷𝐵 = 𝐵 = 0,035 

𝐷яз = 𝐷яз̅̅ ̅̅ ∙ 𝐷2 = 1,3 ∙ 0,32 = 0,416 

 

8 Розраховують діаметр входу в насос 0D
 по (3.1) і перевіряють умову 

ВDD в 0 . 

Коефіцієнт вхідної швидкості: 

 

𝐾𝑉0 = 0,2 ∙ (
61

100
)
2
3⁄ = 0,144 ÷ 0,18; 

 

Приймаємо 𝐾𝑉0 = 0,162. 

Швидкість у вхідному патрубку: 

 

𝑉0 = 0,162 ∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 32 = 4,06.  
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Діаметр входу:  

 

𝐷0 = √4 ∙
80

3600
/(3,14 ∙ 4,06) = 0,084, 

 

Приймаємо D0 = 100 мм. 

9 Визначають потужність на валу насоса, кВт: 

 








1000

gQH
N , (3.7) 

 

𝑁 =
1000 ∙ 9,81 ∙ (

80

3600
) ∙ 32

0,45
= 15500 Вт = 15,5 кВт 

Необхідну потужність електродвигуна з урахуванням коефіцієнта запасу 

к визначають як: 

 

NNдв  к ; (3.8) 

 

𝑁дв = 1,19 ∙ 15,5 = 18,45 кВт 

 

Коефіцієнт запасу к вибирають в залежності 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  і більше        к = 1,05. 

Обирається електродвигун асинхронний серії 4А (ГОСТ 19523-81) 

4А160М4У3 з синхронною частотою обертання 1500 об/хв, ковзанням S=2,2%. 

Асинхронна частота обертання 1467 об/хв. Потужність ЕД 18,5 кВт. 

10 Обчислюють мінімальний діаметр вала, м: 
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 3

48960

n

N

кр

вd


 , (3.9) 

де  кр  - допустиме напруження кручення, Па. 

 

𝑑в = √
15,5 ∙ 48960

1500 ∙ 45 ∙ 106

3

= 0,023. 

 

Отриману розрахункову величину dв округлюють до найближчого 

нормалізованого діаметра в бік збільшення. 

3.2 Профілювання криволінійної циліндричної лопатевої системи 

робочого органу насоса 

 

Конструкція лопаті робочого колеса вільновихрового насоса в залежності 

від умов експлуатації може істотно відрізнятися. Для досягнення високого 

показника ККД насоса запропоновано виконати лопать профільованої 

конструкції [64,65]. Використання робочих коліс з циліндричними 

профільованими лопатями дозволяє підвищити ККД насоса в цілому на 4-5%, 

по відношенню до робочих коліс з радіальними лопатями, у результаті більш 

плавного натікання рідини на поверхню лопатей.  

У результаті патентного пошуку встановлено, що кут установки лопаті на 

вході в робоче колесо становить приблизно 30°, кут установки лопаті на виході 

з робочого колеса – 45° [64,66].  

На рис. 3.5 приведено конформну діаграму для проектування лопаті 

розробленого робочого колеса. 

 



61 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Конформна діаграма для побудови лопаті розробленого РК 

Кут охоплення лопаті становить 150°, кут установки лопаті на вході в 

робоче колесо становить 30°, кут установки лопаті на виході з робочого колеса 

– 45 °. Для більш плавного протікання потоку рідини у міжлопатевих каналах 

робочого колеса виконано скруглення, що дозволяє перейти від кута установки 

лопаті 30° до 45°. При цьому у діапазоні діаметрів від 290 мм до 320 мм кут 

установки лопаті не змінюється і складає 45°, що забезпечує можливість 

підрізання зовнішнього діаметра робочого колеса з метою досягнення 

необхідних параметрів роботи насоса. 

На рис. 3.6 виконано розбивку меридіонального перерізу, а також 

поверхні диску робочого колеса в плані для побудови скелету лопаті. 
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Рисунок 3.6 - Розбивку меридіонального перерізу, а також поверхні 

диску робочого колеса в плані 

 

Етапи проектування скелету лопатей робочого колеса приведені на рис. 

3.7 [67]. 
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Рисунок 3.7 - Етапи проектування скелету лопатей робочого колеса 

 

При цьому визначено положення поверхні робочої сторони лопаті у 

меридіональному перерізі для кожного значення кута охоплення лопаті з 

кроком 10°.  

Отримані положення точок перенесені на креслення поверхні диску і 

визначена конструкція скелету лопаті в плані, з урахуванням її кінцевої 

товщини. 

Кінцева конструкція робочого колеса насоса показана на рис. 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Кінцева конструкція робочого колеса насоса 

 

У результаті виконання робіт розроблена конструкція РК з 

криволінійними циліндричними лопатями, що дозволяє прогнозувати високі 

показники ККД роботи насоса. 

Очевидним недоліком розроблення РК є невисоке значення напору у 

порівнянні з використанням РК з радіальними лопатями. Це відбувається в 

наслідок значного зменшення кута установки лопаті на виході з РК. 

У ході виконання роботи запропоновано підвищити напір, що 

створюється робочим колесом за рахунок більш інтенсивної взаємодії лопатей 

з натікаючим на них потоком рідини. Для цього запропоновано виконати 

робоче колесо з дворівневою лопатевою системою [66,68].  
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Рисунок 3.9 - Робоче колесо з дворівневою лопатевою системою 

 

Вищенаведене робоче колесо характеризується дворівневою лопатевою 

системою з використанням шести основних лопатей і шести додаткових 

лопатей другого ярусу. Вхідна кромка додаткової лопаті другого ярусу 

виконана під кутом 15° до поверхні кромки лопатей. Запропонована 

конструкція дозволяє збільшити інтенсивність взаємодії лопатей з потоком 

рідини у міжлопатевих каналах робочого колеса, при цьому потік рідини на 

вході в нього не буде зазнавати критичного стиснення. 

 

3.3 Визначення складових ККД насоса. Механічний ККД 

вільновихрового насоса 

 

Внутрішній механічний ККД враховує втрати на дискове тертя. 

Під дисковими втратами маються на увазі втрати енергії на тертя робочої 

рідини по зовнішнім поверхням робочого колеса. Ці втрати залежать від 

перебігу рідини в зазорах між обертовими дисками і стінками корпуса. Схема 

ступеня насоса наведена на рисунку 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Схема ступеня насоса 

 

Момент тертя одного боку диска про рідину в замкнутому просторі може 

бути представлений у вигляді: 

 

М = 𝐶𝑓𝜌𝑔𝑅2
5𝜔2, (3.10) 

 

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

 

𝐶𝑓 = 𝐶𝑓0 + ∆𝐶𝑓, (3.11) 

 

де 𝐶𝑓0 – коефіцієнт тертя; 

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

формулою: 

 

∆𝐶𝑓 = 3,25 ∙ 10
−2 ∙

(𝑆 𝑅2
⁄ )

0,5

𝐺𝑎0,05𝐾0,4
, 

(3.12) 
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де 𝐺𝑎 – критерій Галілея, що розраховується за формулою: 

 

𝐺𝑎 =
𝑔𝑅2

2

𝜈2
 (3.13) 

 

𝐺𝑎 =
9,81 ∙ 0,162

1,006 ∙ 10−6
= 2,5 ∙ 105 

 

К – коефіцієнт, що враховує відношення колової швидкості периферії 

диску до середньої радіальної швидкості руху рідини в зазорі. Він знаходиться 

за формулою: 

 

К = 2𝜋𝑅2𝑆
𝜔

𝑞
, (3.14) 

 

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

залежності: 

 

(
𝑆

𝑅2
)
опт

=
2,963

𝑅𝑒0,34
, (3.15) 

 

Тут: 

𝑅𝑒 =
𝜔𝜋𝑟2

2

𝜈
 (3.16) 

 

𝑅𝑒 =
157 ∙ 3,14 ∙ 0,162

1,006 ∙ 10−6
= 1,25 ∙ 107 

 

Тоді: 
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𝑆опт =
2,963 ∙ 0,16

(1,25 ∙ 107)0,34
= 0,0018 м 

 

Таким чином із конструктивних міркувань приймаємо ширину пазухи 

рівною 𝑆 = 5 мм. 

Отже: 

 

К = 2 ∙ 3,14 ∙ 0,16 ∙ 0,005 ∙
157

0,0011
= 717 

 

Поправка, що враховує перетік у пазусі рівна: 

 

∆𝐶𝑓 = 3,25 ∙ 10
−2 ∙

(0,005 0,16⁄ )
0,5

(2,5 ∙ 105)0,05 ∙ 7170,4
= 2,22 ∙ 10−4 

 

Коефіцієнт тертя знаходиться за формулою: 

 

𝐶𝑓0 = 0,04 (
𝑆

𝑅2
)
−1 6⁄

𝑅𝑒−
1
4⁄  

 

(3.17) 

𝐶𝑓0 = 0,04 ∙ (
0,005

0,16
)

−1 6⁄

∙ (1,25 ∙ 107)−
1
4⁄ = 0,0021 

 

Отже, сумарний коефіцієнт тертя рівний: 

 

𝐶𝑓 = 0,0021 + 0,00022 = 0,0023 

 

Втрати потужності на дискове тертя визначається за формулою: 
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𝑁дт = 0,0196𝐶𝑓𝜌𝑔𝑅2
5𝜔3 (3.18) 

  

𝑁дт = 0,0196 ∙ 0,0023 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 0,16
5 ∙ 1573 = 179 Вт 

 

Внутрішній механічний ККД рівний: 

 

𝜂вн мех =
𝜌𝑔𝑄РКНТ

𝜌𝑔𝑄РКНТ +𝑁дт
 (3.19) 

 

𝜂вн мех =
1000 ∙ 9,81 ∙ 0,022 ∙ 35,55

1000 ∙ 9,81 ∙ 0,022 ∙ 35,55 + 179
= 0,98 або 98% 

 

Гідравлічний ККД у вільновихрового насоса складає приблизно 0,9 

(встановлено дослідним шляхом). 

Таким чином, теоретичний напір, що створюється робочим колесом 

вільновихрового насоса становить: 

 

Нт =
Н

𝜂г
, м  

 

Нт =
32

0,9
= 35,55 м. 

3.4 Визначення гідродинамічних сил, що діють на ротор 

 

3.4.1 Розрахунок осьової сили 

 

Досвід експлуатації СВН свідчить про те, що осьова сила в цих насосах 

істотно більша, ніж у відцентрових насосах аналогічних розмірів. Характер 

руху рідини в проточній частині та допоміжних трактах СВН (підводі, вільній 

камері, відвід, РК, бічних пазухах і ін.) дуже складний і маловивчений, тому в 
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даний час відсутні способи надійного аналітичного визначення складових 

результуючої осьової сили. Розрахунок осьових сил в СВН грунтується на 

результатах експерименту. 

На ротор СВН 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. 3.11 показана схема дії цих сил. Результуюча осьова сила: 

 

вхдкп ААААА  , (3.20) 

 

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

зовнішню поверхню диска РК, з боку 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 3.11 –  Схема дії осьових сил в СВН 

 

Порядок розрахунку осьової сили: 
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Для розрахунку використовуємо наступні геометричні розміри робочого 

колесо: зовнішній радіус робочого колеса R2 = 0,16 м; радіус входу в робоче 

колесо R1 = 0,032 м; відносний радіус втулки Rвт = 0,032 м. 

Визначаємо число Рейнольдса: 

 

Re =
n ∙ D2

2

ν
, (3.21) 

 

де ν – кінематичний коефіцієнт в`язкості рідини, ν = 1,006 ∙ 10−6  

м2/с; 

 n – частота обертання ротора, об/с. 

 

Підставляємо числові значення у формулу : 

 

Re =
1500 ∙ 0,162

60 ∙ 1,006 ∙ 10−6
= 0,63 ∙ 106 

Отримане значення числа Рейнольдса знаходиться в діапазоні 

0,4∙106≤Re≤1,3∙106. Тому для розрахунку коефіцієнтів β  та φг використовуємо 

наступні формули: 

 

β = 0,407 +
0,361 ∙ 106

0,63 ∙ 106
= 0,98 

 

φг = −0,105 +
0,511 ∙ 106

0,63 ∙ 106
= 0,71 

 

Для визначення результуючої осьової сили знаходимо кутову швидкість 

ω та [69] відносний радіус втулки Rвт̅̅ ̅̅̅. 

Кутова швидкість обертання ротора насоса визначається за формулою, с-

1: 
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ω =
πn

30
, (3.22) 

 

ω =
3,14 ∙ 1500

30
= 157 с−1. 

 

Відносний радіус втулки робочого колеса визначається за формулою: 

 

Rвт̅̅ ̅̅̅ =
Rвт
R2
, (3.23) 

 

Rвт̅̅ ̅̅̅ =
0,032

0,16
= 0,2. 
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Результуюча осьова сила знаходиться за формулою, Н: 

 

A = πρgH[β(R2
2 − Rвт

2 ) − φг(R2
2 − R1

2)] −
π

4
k2ρR2

4ω2(1 − Rвт
2̅̅ ̅̅̅)2, (3.24) 

 

де k = 0,486. 

Тоді: 

 

A = 3,14 ∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 32 × [0,98 ∙ (0,162 − 0,0322) − 0,71 ∙ (0,162 − 0,0322)]

−
3,14

4
∙ 0,4862 ∙ 1000 ∙ 0,164 ∙ 1572 ∙ (1 − 0,22)2 = 3998 H. 

 

3.4.2 Розрахунок радіальної сили 

 

Радіальна сила в насосі виникає внаслідок окружної нерівномірності 

параметрів потоку зі всмоктуючої і напірної сторонах РК [21]. На розподіл 

швидкостей і тисків рідини на виході з РК значний вплив мають тип відведення 

і геометрія його елементів. 

Максимального значення радіальна сила досягає при подачі, приблизно 

рівною 0, мінімальне її значення спостерігається в зоні оптимальних подач 

[70]. Сила R викликає вібрацію насоса, що впливає на зниження довговічності 

підшипників і кінцевого ущільнення. 

Радіальну силу в СВН з кільцевих відводом можна визначити за [71]: 

 

R = KR
Q

Qопт
ρgHD2 ∙ b2Д,  Н (3.25) 

 

де KR ≈ 0,2 – експериментальний коефіцієнт; 

b2Д - ширина РК на виході, що включає в себе і товщину його диска, м. 

R = 0,2 ∙
80

80
∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 32 ∙ 0,32 ∙ 0,054 = 1085 Н. 
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Радіальна сила в СВН спрямована в простір вільної камери і залежить від 

режиму його роботи. 

Конструкція СВН повинна забезпечувати надійність його роботи при всіх 

значеннях подачі - від 0 до максимального значення у всьому рекомендованому 

діапазоні роботи. Тому прогин вала під дією радіальної сили не повинен 

перевищувати величини зазору між зовнішнім діаметром РК і діаметром 

розточення в корпусі насоса. 

 

3.5 Розрахунки на кавітацію 

 

У зв’язку з тим, що вільновихрові насоси є однозв’язними, їх конструкція 

менш сприятлива до виникнення кавітаційних явищ, ніж багатозв’язні 

відцентрові насоси. Дослідженнями явищ виникнення і розвитку кавітації у 

вільновихрових насосах займався доц. каф. ПГМ Котенко О. І. Зокрема цьому 

присвячена його кандидатська робота [72]. Процес виникнення та розвиток 

кавітації у вільновихровому насосі показаний на рис. 3.12. 
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Рисунок 3.12 - Процес виникнення та розвиток кавітації у 

вільновихровому насосі 

 

З фізичної точки зору кавітація виникає у зоні зниженого тиску на вході в 

робоче колесо поблизу тильної сторони лопаті. На рис. 3.13 якісно показано 

механізм виникнення та розвитку кавітаційних явищ у проточній частині 

вільновихрового насоса. 
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а                                    б                                    в 

 

Рисунок 3.13 - Механізм виникнення та розвитку кавітаційних явищ у 

проточній частині вільновихрового насоса: а – виникнення кавітації, 

б – розвиток, в – повне перекриття міжлопатевих каналів. 

 

У роботі [72] приведено механізм розрахунку СВН на кавітацію, що 

визначений шляхом виконання рівнянь за емпіричними залежностями. 

Критичний кавітаційний запас визначається за залежністю: 

 

∆ℎкр =
1

2𝑔

(

 
 
(1 − 𝑘)(

𝜋𝑛(𝑟 − 𝑅1) ∙ 𝑅2

30 (1 +
0,87

√𝑧
∙

1

1−(𝑅1 /𝑅2)
2
) (𝑅2 − 𝑅1)

)

2

+ (
2𝜋𝑟

2𝜋𝑟 − 𝛿𝑧
)
2

((
(1,1𝑒−0,9(𝐵 /𝑏 )) ∙ 𝑄

𝜋(𝑅0
2 − 𝑅1

2) − 𝛿𝑧(𝑅0 − 𝑅1)
)

2

+ (
𝜋𝑛𝑅2
150

)
2

) (1 + 𝜉)

+ (𝜑

− 1)(
𝜋𝑛𝑟

30
−

(1 − 𝑘)𝜋𝑛𝑅2(𝑟 − 𝑅1)

30 (1 +
0,87

√𝑧
∙

1

1−(𝑅1 /𝑅2)
2
) (𝑅2 − 𝑅1)

)

2

)

 
 
         (3.26) 

де k=0,24 – коефіцієнт розбіжності; 

ξ=0,45 – коефіцієнт опору на раптове звуження перед входом в між 

лопатевий канал. 
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∆ℎкр =
1

2 ∙ 9,81

(

 
 
 

(1 − 0,24)

(

  
 𝜋 ∙ 1500 ∙ (0,085 − 0,032) ∙ 0,16

30(1 +
0,87

√6
∙

1

1−(
0,032

0,16
)
2)(0,16 − 0,032)

)

  
 

2

+ (
2𝜋 ∙ 0,085

2𝜋 ∙ 0,085 − 0,0064 ∙ 6
)

2

∙ ((
(1,1𝑒

−0,9(
0,035

0,054
)
) ∙ 0,022

𝜋(0,0422 − 0,0322 ) − 0,0064 ∙ 6(0,042 − 0,032)
)

2

+ (
𝜋 ∙ 1500 ∙ 0,16

150
)

2

)(1 + 0,45) + (0,7 − 1)

∙ (
𝜋 ∙ 1500 ∙ 0,085

30
−
(1 − 0,24)𝜋 ∙ 1500 ∙ 0,16(0,085 − 0,032)

30 (1 +
0,87

√6
∙

1

1−(0,032/0,16)2
) (0,16 − 0,032)

)

2

)

 
 
 

= 4,6 

 

Допустимий кавітаційний запас розраховується за формулою: 

 

               ∆ℎдоп = 1,1 ∙ ∆ℎкр (3.26) 

 

∆ℎдоп = 1,1 ∙ 4,6 = 5,06 

Стійкість роботи насоса на кавітаційних режимах визначається 

кавітаційним коефіцієнтом швидкохідності: 

 

С =
5,62𝑛√𝑄

∆ℎдоп
3/4  (3.27) 
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С =
5,62 ∙ 1500 ∙ √80/3600

5,063/4
= 373 

 

Розрахунки для режимів подач Q = 0,05 – 1,2 Qопт для зменшення обсягу 

кваліфікаційної роботи зведено до таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Розрахунок кавітаційної якості розробленого 

вільновихрового насоса СВН 80-32 на режимах роботи Q = 0,05 – 1,2 Qопт 

Подача, % Qопт 5 20 40 60 80 100 120 

Подача, м3/год 4 16 32 48 64 80 96 

Критичний ∆hкр 0,36 0,52 1,03 1,88 3,07 4,6 6,47 

Допустимий ∆hдоп 0,4 0,57 1,14 2,07 3,38 5,06 7,11 

Кавітаційний 

коефіцієнт 

швидкохідності, С 

559 851 723 564 451 373 316 

 

Відповідно до отриманого значення кавітаційного коефіцієнту 

швидкохідності спроектований насос СВН 80-32 має невисокі кавітаційні 

показники. Однак, враховуючи вищенаведене, навіть у випадку виникнення 

кавітаційних явищ насоса продовжить транспортувати рідину на відміну від 

відцентрових насосів. 

3.6 Урівноваження осьової сили 

 

Врівноваження осьової сили є важливою умовою робото здатності 

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

підшипники буде призводити до їх передчасного виходу зі строю. 

Розвантаження осьового зусилля в проектованому насосі пропоную 

виконувати за допомогою розвантажувальних лопаток (імпелерів, рис. 3.14). 
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Лопатки збільшують окружну швидкість обертання рідини в пазусі і відповідно 

зменшують тиск на провідний диск. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Врівноваження осьової сили за допомогою 

розвантажувальних лопаток (імпелерів) 

 

Недолік даного способу: оребріння призводить до значних втрат 

потужності на дисковий тертя, яка може бути визначена з виразу: 

 

𝑁𝑢 = 𝐶𝜑
2𝜌𝜔3𝑅5 [1 − (𝑟 𝑅⁄ )

5
] (3.28) 

 

де С = 3,6 ∙ 10−4; 

𝜑 = 0,9; 

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

 

Осьове зусилля, що врівноважується за допомогою імпелера, може бути 

визначено з виразу: 

 

Т𝑢 =
3

8
𝜌𝑔𝜋(𝑅2 − 𝑟2)

𝑈𝑅
2 − 𝑈𝑟

2

2𝑔
 (3.29) 
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Отже, варіюючи значення R та r врівноважуємо відоме осьове зусилля. В 

даному випадку для R = 0,16 м, r = 0,095 м осьове зусилля, що 

врівноважується даним методом буде мати значення: 

 

Т𝑢 =
3

8
∙ 1000 ∙ 9,81 ∙ 3,14 ∙ (0,162 − 0,0952)

25,132 − 14,922

2 ∙ 9,81
= 3993 Н 

 

Втрати потужності на дискове тертя внаслідок використання імпелерів 

буде рівна: 

 

𝑁𝑢 = 3,6 ∙ 10
−4 ∙ 0,92 ∙ 1000 ∙ 1573 ∙ 0,165 ∙ [1 − (0,095 0,16⁄ )

5

] = 110 Вт 

 

Додаткові втрати потужності призводять до збільшення втрат на дискове 

тертя, і, як наслідок, зниження внутрішнього механічного ККД, яке 

обчислюється за формулою (3.19). Таким чином, цей коефіцієнт буде рівним: 

 

𝜂вн мех =
1000 ∙ 9,81 ∙ 0,022 ∙ 35,55

1000 ∙ 9,81 ∙ 0,022 ∙ 35,55 + 179 + 110
= 0,96 

 

3.7 Підбір електродвигуна 

 

Характеристики електродвигуна 4У160М4У3 подані в таблиці 3.2, 

габаритні та приєднувальні розміри показані на рис. 3.15 та в таблиці 3.3. 

 

Таблиця 3.2 – Характеристики електродвигуна 4У160М4У3 

Тип електродвигуна  4У160М4У3 

Номінальна потужність  18,5 кВт 

Номінальна частота обертання, об/хв 1500 

Коефіцієнт потужності  0,86 
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ККД, % 90 

Сила току при 380 В, А 36,3 

Відношення пускового струму до номінального 7,5 

Відношення моменту максимального до номінального 2,3 

Відношення моменту мінімального до номінального 2,2 

Ковзання, % 2,2 

Діаметр вала, мм 48 

Маса двигуна, кг 142 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Габаритні та приєднувальні розміри електродвигуна 

4У160М4У 

Таблиця 3.3 - Габаритні та приєднувальні розміри електродвигуна 

4У160М4У3 

𝐿1 𝐿2 𝐻 𝐷 𝑑1 𝑑2 𝑙1 𝑙2 𝑙3 b d 

667 80 30 58 48 42 110 108 210 254 15 

 

3.8 Розрахунок пускової моментної характеристики 

 

Після вибору електродвигуна проводиться побудування графіка 

залежності моменту опору агрегату від частоти обертання. 

Графік залежності моменту опору будується за трьома точками: 

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



82 

 

- мінімального моменту опору агрегату (точка В); 

- повного розгону електродвигуна ( n ). 

Початковий момент пуску агрегату ( 0An ): 

 

MA = 0,21Mном, (3.30) 

 

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

 

Mном =
N

ω
 (3.31) 

 

Тому: 

 

Мном =
18400

157
= 117,2 Н ∙ м 

 

Звідси: 

 

МА = 0,21 ∙ 117,2 = 24,6 Н ∙ м 

 

Момент опору агрегату при повному розгоні електродвигуна: 

 

Mmax =
Nmax
ω
, (3.32) 

 

де maxN – максимальна потужність насоса, Вт: 

 

Nmax = Nдв (3.33) 

 

Nдв = 18,5 кВт 
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Звідси: 

Mmax =
18,5 ∙ 103

157
= 117,8 Н ∙ м 

 

Мінімальний момент опору відповідає точці В з координатами: 

 

nВ = 0,3nном, (3.34) 

 

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

 

nВ = 0,3 ∙ 1500 = 450 об/хв 

 

MВ = 0,03Mmax, (3.35) 

 

Отже: 

 

МВ = 0,03 ∙ 117,8 = 3,53 Н ∙ м 

 

Коефіцієнт параболи визначається за величиною моменту при повному 

розвороті двигуна: 

 

k =
Mmax
n2

, (3.36) 

 

k =
117,8

15002
= 5,24 ∙ 10−5 

 

За визначеним коефіцієнтом параболи проводиться розрахунок 

обертового моменту насоса для частот від 0n  до maxn : 

 



84 

 

M = k𝑛2 (3.37) 

 

Результати розрахунку заносяться до табл. 3.4. 

Графік пускового моменту будують таким чином:  

- за табл. 3.3 будують залежність M = f(n) 

- точки А (n0; M0) та В (nB; MB) з’єднуються між собою відрізком; 

- отримані криві спрягаються плавною кривою. 

 

Таблиця 3.4 – Пускова момент на характеристика 

n,об/хв 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

М, Н∙м 0 2,1 8,38 18,86 33,54 52,4 75,46 102,7 134,14 
169,7

8 

 

На рисунку 3.16 наведена пускова моментна характеристика насосного 

агрегату. 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Пускова моментна характеристика 
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3.9 Розрахунки на міцність 

 

3.9.1 Конструювання вала 

 

Конструювання вала починається з визначення його діаметрів (рис. 3.17). 

 

 

 

Рисунок 3.17 - Розміри діаметрів вала насоса 

 

Діаметр вала під робочим колесом (м) визначається з розрахунку на 

кручення за формулою: 

 

dк = √
16 ∙ Mmax
π ∙ [τ]

3

, (3.38) 

 

де[τ] = 15 ∙ 106- дотичне напруження при крученні, Па. 

 

dк = √
16 ∙ 117,8

3,14 ∙ 15 ∙ 106
3

= 0,034 м 

 

Приймаємо dк = 0,036 м, як у реально діючої моделі вала СВН 80-32. 

Діаметр вала під захисну втулку, мм: 

 

dвт = dк + 6. (3.39) 

 

dвт = 0,036 + 0,006 = 0,042 м 
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Діаметр вала під напівмуфту, мм: 

 

dм = (0,8 ÷ 1,2)dдв, (3.40) 

 

де dдв = 48 мм - вихідний кінець вала обраного двигуна. 

Приймаємо dм = 40 мм. 

Діаметр вала під манжету, розміщену у кришці підшипника: 

 

dк.п. = dм + (5 ÷ 10), (3.41) 

 

dк.п. = 40 + 5 = 45 мм 

 

Після розрахунку діаметр уточнюють за стандартним розміром манжет. 

Діаметр посадочної поверхні підшипника, мм: 

 

dп ≥ dк.п. + 2t, (3.42) 

 

де t = 5 мм – висота буртика. 

 

dп ≥ 45 + 2 ∙ 5 = 55 мм 

 

Приймаємо dп = 55 мм 

Діаметр буртика для упору підшипника, мм: 

 

dв ≥ dп + 3r, (3.43) 

 

де r = 3 мм – координата фаски підшипника, що вибирається залежно від 

діаметра посадочної поверхні підшипника. 
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dв ≥ 55 + 3 ∙ 3 = 64 мм 

 

Приймаємо dв = 65 мм. 
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3.9.1.1 Розрахунок реакцій в опорах 

 

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 

взаємозв’язаними, тому визначення необхідних розмірів виконується в три 

етапи. На першому – попередньому розрахунку – визначаються реакції, що 

діють в опорах вала. На другому етапі – наближеному – уточнюють основні 

розміри вала. На третьому - перевірному – визначають коефіцієнти запасу 

міцності, звіряють їх з допустимими та за необхідності вносяться корективи з 

метою приведення фактичних запасів міцності до допустимих. 

При роботі насоса в робочому колесі виникає неврівноважена радіальна 

сила RR 1  (див.рис. 3.18), що сприймається підшипниками насоса, в 

результаті чого в опорах виникають реакції ( 2R , 3R ). 

Реакції в опорах можна знайти використовуючи рівняння моментів 

відносно т. В і т. С. 

Рівняння моментів відносно т. С: 

 

∑MC = R1(l1 + l2) − R2l2, (3.44) 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину R2, Н: 

 

R2 =
R1(l1 + l2)

l2
, (3.45) 

Звідки: 

R2 =
1085 ∙ (260 + 210)

210
= 2428 Н 
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Рисунок 3.18 - Вал насоса: 

а) схема навантаження; б) епюра згинальних моментів 

 

Рівняння моментів відносно т. В: 

 

∑MB = R1l1 − R3l2. (3.46) 

 

З наведеного рівняння можна знайти величину R3, Н: 

 

R3 =
R1l1
l2
. (3.47) 

 

Таким чином: 

 

R3 =
1085 ∙ 260

210
= 1343 Н 

3.9.1.2 Наближений розрахунок вала 

 

Еквівалентний момент в найбільш небезпечному перерізі, Н∙м: 
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ME = √Mзг.max
2 + 0,75Mmax

2 , (3.48) 

 

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

Максимальний згинальний момент можна визначити з рисунку 3.18: 

 

Mзг.max = R1l1. (3.49) 

 

Звідси: 

 

Мзг.max = 1085 ∙ 0,26 = 282,1 Н ∙ м 

 

Отже, еквівалентний момент рівний: 

 

МЕ = √282,1
2 + 0,75 ∙ 117,82 = 299 Н ∙ м 

 

Діаметр вала в найбільш небезпечному перерізі, мм: 

 

dп ≥ 10 ∙ √
ME

0,1 ∙ [σ]

3

, (3.50) 

 

де [σ] = 40 МПа. 

 

dп ≥ 10 ∙ √
299

0,1 ∙ 40

3

= 42 мм 

 

Розрахований діаметр округлюється в більшу сторону до значення, 

кратного 5, приймаємо dп = 55 мм, відповідно до реального розміру вала. При 
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конструюванні був обраний діаметр підшипника 55 мм. Розрахунок показує, 

що для даних розмірів робочого колеса діаметр вала під підшипник був би 

достатнім при його розмірі 42 мм. 

 

3.9.1.3 Перевірочний розрахунок вала 

 

Розрахунок зводиться до перевірки умови міцності: 

 

S =
Sσ ∙ Sτ

√Sσ
2 + Sτ

2
≥ [S], (3.51) 

 

де S - розрахунковий коефіцієнт запасу міцності; 

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

Sσ , Sτ  - коефіцієнти запасу за нормальними та дотичними 

напруженнями: 

Коефіцієнт запасу за нормальним напруженням визначається за 

формулою: 

 

Sσ =
σ−1

Kσ

εσ
∙ σa +ψσ ∙ σm

, (3.52) 

 

Коефіцієнт запасу за дотичним напруженням знаходиться за формулою: 

 

Sτ =
τ−1

Kτ

ετ
∙ τa + ψτ ∙ τm

, (3.53) 

 

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

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

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

εσ, ετ - масштабні коефіцієнти, εσ = ετ; 
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ψσ = 0,25 − 0,3, ψτ = 0,1 - коефіцієнти постійної складової циклу. 

 

Межі витривалості вала знаходяться за формулами (3.53) та (3.54): 

 

σ−1 = 0,35σВ + (70 ÷ 120),МПа (3.54) 

 

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

Звідси: 

 

σ−1 = 0,35 ∙ 830 + 100 = 390,5 МПа 

 

             τ−1 = 0,58σ−1, МПа (3.55) 

 

Тому: 

 

τ−1 = 0,58 ∙ 390,5 = 226,5 МПа 

Амплітудне та середнє напруження циклів знаходяться за формулами: 

 

σа =
Mзг.max
0,1dп

3 , МПа (3.56) 

 

Отже: 

 

σа =
282,1

0,1 ∙ 0,0553
= 16,9 Мпа 

 

σm =
4T

πdп
2 , МПа (3.57) 

 

Звідки: 
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σm =
4 ∙ 117,8

3,14 ∙ 0,0552
= 0,05 Мпа 

 

τа = τm =
1

2
∙
Mmax
0,2 ∙ d3

, МПа (3.58) 

 

Таким чином: 

 

τа = τm =
1

2
∙

117,8

0,2 ∙ 0,0553
= 0,097 МПа 

 

Масштабні коефіцієнти   ,  визначають залежно від діаметра вала: 

 

εσ = ετ = 0,65 

 

Звідси: 

Sσ =
390,5

2,2

0,65
∙ 17,3 + 0,275 ∙ 0,05

= 6,67 

Sτ =
226,5

1,41

0,65
∙ 8,37 + 0,1 ∙ 0,097

= 12,47 

S =
6,67 ∙ 12,47

√6,672 + 12,472
= 5,88 > 2,5 

Отже, умова перевірного розрахунку вала виконується. 

 

3.10 Вибір кінцевого ущільнення вала 

 

У даній конструкції насоса як кінцеве ущільнення вала застосовано 

ущільнення сальникового типу (рис. 3.19). 
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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. 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Конструкція сальникового ущільнення 

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 змазки ущільнення та 

пошкодження поверхонь, що контактують з набивкою. 

Товщина кільця набивки сальника, мм: 

 

𝑆 = √𝑑, (3.59) 

 

де 𝑑 – діаметр вала в місці набивання сальника, мм: 
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𝑑 = 𝑑вт + 10, (3.60) 

𝑑 = 42 + 10 = 52 мм 

 

Таким чином, товщина кільця набивки сальника складає: 

 

𝑆 = √52 = 7,2 мм 

 

Довжина сальникового ущільнення, мм: 

 

𝐿 = 𝑖 ∙ 𝑆, (3.61) 

 

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

 

𝐿 = 4 ∙ 7,2 = 28,8 мм 

 

Розрахунок потужності, споживаної в ущільненні: 

Втрати потужності в сальнику: 

 

𝑁𝐶 = 𝜔 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟
2 ∙ 𝑆 ∙ 𝑝0 ∙

𝜇1
𝜇2
(𝑒−2𝜇2

𝐿

𝑆 − 1), (3.62) 

 

де 𝑟 =
𝑑вт

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

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

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

𝐿 = 2,88, см; 

𝑆 = 0,72, см; 

𝑝0 = 1,02 
кгс

см2
. 

 

Таким чином: 
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𝑟 =
4,2

2
+ 0,7 = 2,8 см 

 

Звідси: 

 

𝑁𝑐 = 157 ∙ 3,14 ∙ 2,8
2 ∙ 0,72 ∙ 1,02 ∙

0,015

0,5
∙ (е

−2∙0,5∙
2,88

0,72 − 1) = 84 Вт 
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3.11 Розрахунок шпонкових з’єднань 

 

3.11.1 Розрахунок на міцність шпонкового з'єднання вала з робочим 

органом 

 

Вихідні дані для розрахунку: 

- матеріал вала - Сталь 40Х; 

- матеріал шпонки – Сталь 45. 

Розміри шпонки під робочим колесом вибирають зі стандартного ряду 

залежно від діаметра вала, мм: lhb  . Виходячи з діаметру валу, рівному 36 

мм за [73, с.169], обираємо шпонку призматичну з розмірами: 

b = 8 мм - ширина шпонки; 

h = 7 мм - висота шпонки; 

l = 42 мм - довжина шпонки 

Під час розрахунку шпонкового з'єднання вала з колесом визначається 

напруження на зминання, МПа: 

 

σзм =
2Mmax

d ∙ lp ∙ (h − t1)
, (3.63) 

 

де t1 = 4 мм – глибина паза вала; 

d = dк – діаметр вала, мм; 

Mmax - підставляється в Н∙м; 

lp – робоча довжина шпонки, мм: 

 

lp = l − b. (3.64) 
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Звідки: 

 

lр = 42 − 8 = 34 мм 

 

Напруження на зминання в шпонці складає: 

 

σзм =
2 ∙ 117,8

0,036 ∙ 0,034 ∙ (0,007 − 0,004)
= 64,2 МПа 

 

Допустиме напруження на зминання: 

 

[σзм] = 0,56 ∙ σ0,2 (3.65) 

 

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

Таким чином, допустиме напруження на зминання в шпонці рівне: 

 

[σ]зм = 0,56 ∙ 343 = 192,08 МПа 

 

При розрахунку на зминання повинна виконуватися умова: 

 

σзм ≤ [σзм]. (3.66) 

σзм = 64,2 МПа < 192,08 МПа 

 

Таким чином, умова розрахунку на зминання шпонки виконується. 

Перевірка шпонки на зріз, МПа: 

 

τзр =
2 ∙ Mmax
d ∙ l ∙ b

. (3.67) 
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τзр =
2 ∙ 117,8

0,036 ∙ 0,042 ∙ 0,008
= 19,5 МПа 

 

При розрахунку шпонки на зріз повинна виконуватися умова: 

 

τзр ≤ [τзр]. (3.68) 

 

де: 

 

[τ]зр ≈ 0,6[σ]зм 

 

Таким чином: 

 

(3.69) 

[τ]зр ≈ 0,6 ∙ 192,08 = 115,25 МПа 

 

Звідки напруження на зріз в шпонці: 

 

τзр = 19,5 МПа < 115,25 МПа 

Отже, умова розрахунку шпонки на зріз виконується. 

Таким чином, шпонка підібрана правильно. 

 

3.11.2 Розрахунок на міцність шпонкового з'єднання вала з 

напівмуфтою 

 

Вихідні дані для розрахунку: 

- матеріал вала - Сталь 40Х; 

- матеріал шпонки – Сталь 45. 

Виходячи з діаметру валу, рівному 40 мм за [73, с.169], обираємо шпонку 

призматичну з розмірами: 

b = 12 мм - ширина шпонки; 
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h = 8 мм - висота шпонки; 

l = 28 мм - довжина шпонки 

За формулою (3.64) визначаємо робочу довжину шпонки: 

 

lр = 28 − 12 = 16 мм 

 

Напруження на зминання в шпонці складає: 

 

σзм =
2 ∙ 117,8

0,04 ∙ 0,016 ∙ (0,008 − 0,005)
= 122,7 МПа 

 

Допустиме напруження на зминання в шпонці рівне: 

 

[σ]зм = 0,56 ∙ 343 = 192,08 МПа 

 

При розрахунку на зминання повинна виконуватися умова: 

 

σзм = 122,7 МПа < 192,08 МПа 

 

Таким чином, умова розрахунку на зминання шпонки (3.66) виконується. 

 

Перевірка шпонки на зріз (3.67), МПа: 

 

τзр =
2 ∙ 117,8

0,04 ∙ 0,028 ∙ 0,012
= 17,5 МПа 

 

При розрахунку шпонки на зріз повинна виконуватися умова (3.68): 

 

[τ]зр ≈ 0,6 ∙ 192,08 = 115,25 МПа 
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Звідки напруження на зріз в шпонці: 

 

τзр = 17,5 МПа < 115,25 МПа 

 

Отже, умова розрахунку шпонки на зріз виконується. 

Таким чином, шпонка підібрана правильно. 

 

3.12 Вибір муфти крутного моменту 

 

У якості муфти крутного моменту обираємо муфту гнучку втулково-

пальцеву (МУВП, див. рис. 3.20). 

 

 

 

Рисунок 3.20 – Муфта гнучка втулково-пальцева 

Виходячи з діаметру валу (40 мм), максимального крутного моменту 

117,8 Н ∙ м, виконання 1 (циліндричний кінець вала), кліматичного виконання 

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

муфту: 255-40-1 У3 ГОСТ 21421-93. 

Для неї: 

𝐷 = 140 мм; 

𝑑 = 40 мм; 
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𝐿 ≤ 225 мм. 

Розрахунок муфти виконується з умов обмеження тиску на поверхню 

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

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

 

𝐹п =
2М𝑚𝑎𝑥
𝐷 ∙ 𝑧

, (3.70) 

 

де 𝐷 = 140 мм - діаметр кола, по якому розташовані пальці; 

𝑧 = 6 – кількість пальців. 

Таким чином: 

 

𝐹п =
2 ∙ 117,8

0,14 ∙ 6
= 280,5 Н 

 

Умова міцності втулок муфти: 

 

р =
𝐹п
𝑑п𝑙в

≤ [р], (3.71) 

 

де 𝑑п = 16 мм – діаметр пальця; 

𝑙в = 110 мм – довжина втулки муфти; 

[р] = 2,5 МПа – допустимий тиск для резини. 

Звідси: 

 

р =
280,5

0,016 ∙ 0,11
= 0,2 МПа < 2,5 МПа 

 

Отже, умова міцності втулки муфти виконується. 

Умова міцності пальців на згин: 
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𝜎 =
М

𝑊0
=
32𝐹п(0,5𝑙в + с)

𝜋𝑑п
3

≤ [𝜎], (3.72) 

 

де с – осьовий зазор між напівмуфтами; 

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

 

𝜎 =
32 ∙ 280,5 ∙ (0,5 ∙ 0,11 + 0,005)

3,14 ∙ 0,0163
= 0,67 МПа < 65 МПа 

 

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

 

3.13 Вибір підшипників та розрахунки на довговічність 

 

3.13.1 Вибір підшипника для лівої опори 

 

За розрахованим у п 3.9.1 діаметром вала пd 55мм за [73, c.393] 

вибирають тип та марку підшипників, їх динамічну C  (Н) та статичну 

вантажопідйомність 0C  (Н). 

Тип – шарикопідшипник радіальний, однорядний середньої серії. 

Позначення –311 ГОСТ 8328-75 

 

С = 71,5 кН 

С0 = 41,5 кН 

 

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

рис.3.18). Перед розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи 

підшипника hL . Середній ресурс підшипника дорівнює hL 40000 годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою: 
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Р = (X ∙ Fr ∙ V + Y ∙ Fa) ∙ Kδ ∙ KT. (3.73) 

 

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

V = 1 - коефіцієнт обертання; 

Kδ = 1 – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 

KT– температурний коефіцієнт: KT = 1 при температурі підшипника 

Ct o100 , KT = 1,4 при Ct o250 ; 

X , Y – коефіцієнти радіального та осьового навантаження відповідно. 

Вони вибираються з [73, c.211] залежно від співвідношення 
Fa

V∙Fr
. 

 

Х = 1 

Y = 0 

Р = (1 ∙ 1085 + 0 ∙ 6) ∙ 1 ∙ 1 = 1085 Н 

 

Розрахунковий ресурс підшипника для кулькових підшипників, год: 

 

Lhp = (
C

P
)
3 106

60n
 (3.74) 

 

Звідки: 

Lhp = (
71500

1085
)

3 106

60 ∙ 1500
= 3179702 год 

 

Умова довговічності підшипників: 

 

Lhp ≥ Lh (3.75) 

Lhp = 3179702 год > 40000 год 
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Таким чином умова розрахунку підшипників на довговічність 

виконується. Тобто, підшипники обрані вірно. 

 

3.13.2 Вибір підшипників для правої опори 

 

За розрахованим у п 12.1 діаметром вала пd 55мм за [73, c.393] 

вибирають тип та марку підшипників, їх динамічну C  (Н) та статичну 

вантажопідйомність 0C  (Н). 

Тип – шарикопідшипник радіальний, однорядний середньої серії. 

Позначення –311 ГОСТ 8328-75 

С = 71,5 кН 

С0 = 41,5 кН 

Розрахунок проводиться для опори т. С (див. рис.12.2). Перед 

розрахунком необхідно визначитися з ресурсом роботи підшипника hL . 

Середній ресурс підшипника дорівнює hL 40000 годин. 

Еквівалентне динамічне навантаження визначається за формулою: 

 

Р = (X ∙ Fr ∙ V + Y ∙ Fa) ∙ Kδ ∙ KT. (3.76) 

 

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

V = 1 - коефіцієнт обертання; 

Kδ = 1 – коефіцієнт швидкохідності для спокійного навантаження; 

KT– температурний коефіцієнт: KT = 1 при температурі підшипника 

Ct o100 , KT = 1,4 при Ct o250 ; 

X , Y – коефіцієнти радіального та осьового навантаження відповідно. 

Вони вибираються з [73, c.211] залежно від співвідношення 
Fa

V∙Fr
. 

Х = 1 

Y = 0 

Р = (1 ∙ 2972 + 0 ∙ 32) ∙ 1 ∙ 1 = 2972 Н 
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Розрахунковий ресурс підшипника для кулькових підшипників за 

формулою (3.74), год: 

 

Lhp = (
71500

2972
)

3 106

60 ∙ 3000
= 77357 год 

 

Умова довговічності підшипників: 

 

Lhp = 77357 год > 40000 год 

 

Таким чином умова розрахунку підшипників на довговічність 

виконується. Тобто, підшипники обрані вірно. 

3.14 Висновки  

 

1. Виконано конструювання проточної частини вільновихрового 

насоса. Коефіцієнт швидкохідності розробленого насоса – 61. Визначено, що 

синхронна частота обертання вала насоса становить 1500 об/хв, діаметр 

робочого колеса складає 320 мм.  

2. Виконано профілювання криволінійної циліндричної лопатевої 

системи робочого колеса насоса у двох конфігураціях. Перша – звичайне 

робоче колесо з шістьма лопатями; друга – робоче колесо з дворівневою 

лопатевою системою (шість основних лопатей, шість додаткових лопатей 

другого ярусу) для забезпечення підвищеного значення напорів, що 

створюється робочим колесом. 

3. Визначено складові ККД насоса. ККД розробленого насоса 

становить 45%, внутрішній механічний ККД – 98%, зовнішній механічний 

ККД- 98%. 
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4. Розраховано значення осьової сили, що діє на ротор, що складає 

3998Н. 

5. Значення радіальної сили, що діє на ротор спроектованого насоса 

СВН 80-32, становить 1085 Н. 

6. Урівноваження осьової сили, що діє на ротор, виконане шляхом 

проектування ущільнення динамічного типу (радіальні імпелери). Значення 

осьового зусилля, що врівноважується таким чином – 3993 Н. Розрахункове 

залишкове осьове зусилля - 5 Н. З урахуванням використання ущільнення 

динамічного типу внутрішній динамічний ККД насоса становить 0,96. 

7. Виконано розрахунки розробленого насоса СВН 80-32 на 

кавітацію. Визначено, що критичний кавітаційний запас у даному випадку 

становить 4,6 м, допустимий кавітаційний запас – 5,06 м. Кавітаційний 

коефіцієнт швидкохідності насоса – 373. 

8. У результаті підбору електродвигуна для заданих параметрів 

насоса (напір – 32 м, подача – 80 м3/год, споживана потужність 15,5 кВт, ККД – 

45%) обрано асинхронний електродвигун 4А16М4У3 з асинхронною частотою 

обертання 1467 об/хв, потужністю 18,5 кВт. Ковзання даного електродвигуна 

складає 2,2 %. Побудована пускова моментна характеристика. 

9. Виконано розрахунки на міцність. Зокрема проведено розрахунок 

реакцій в опорах вала, а також наближений та перевірочний розрахунки вала. 

10.  Виконано розрахунки на міцність шпонкових зєднань, проведено 

вибір муфти крутного моменту, у якості якої обрано муфту пружну втулково-

пальцеву (МПВП). 

11. У якості ущільнення обрано ущільнення сальникового типу з 

чотирма шарами сальникової набивки. Для охолодження сальника, а також 

подачі запірної рідини у насосі передбачено використання гідрозатвірного 

кільця. 

12. З  урахуванням радіальної та остаточної осьової сили виконано 

розрахунок реакцій у опорах вала, у якості яких служать підшипники шарикові 

радіальні однорядні 311 серії ГОСТ 8328-75. При цьому ресурс роботи лівого 
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підшипника 3,18 млн годин, ресурс роботи правого складає 77,4 тис годин, що 

більше регламентованого значення в 40 тис. год. 
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4 Постановка задачі дослідження. Методи проведення дослідження 

 

4.1 Об’єкт, мета і задачі дослідження 

 

Відповідно до отриманих результатів натурних стендових випробувань 

відомо, що використання робочих коліс з циліндричними криволінійними 

лопатями призводить до підвищення ККД насоса СВН 80-32 до 4-5% по 

відношенню з аналогічним насосом з використанням робочого колеса з 

прямими лопатями. Однак, така конструкція призводить до деякого зниження 

напору насоса до 5-7%. Це пояснюється наступним, конструкція лопаті в 

даному випадку передбачає зменшення кута її установки на вході та виході з 

робочого колеса. Таким чином, колова складова абсолютної швидкості, що є 

базовим значенням при розрахунку теоретичного напору зменшується. 

При проведеннях натурних випробувань насоса СВН 80-32, що 

випускаються ВАТ «Сумський завод «Насосенергомаш», на випробувальному 

стенді науково-технічної лабораторії кафедри Прикладної гідроаеромеханіки, 

визначено, що напір насоса з використанням робочого колеса з криволінійним 

профілем лопатей складає лише 31 м, при необхідному 32 м.  

Таким чином метою дослідження є визначення шляхів підвищення 

напірності вільновихрових насосів. При проведенні літературного огляду 

визначено, що підвищення напірності динамічних насосів досягається шляхом 

використання робочих коліс двоярусної конструкції. 

Отже, метою виконання роботи є встановлення правомірності 

використання двоярусних робочих коліс з криволінійним профілем лопаті для 

підвищення напірності вільновихрових насосів. 

Предметом розгляду дослідження є вільновихровий насос з робочим 

колесом криволінійного профілю лопаті.  

Об’єктом дослідження є робочий процес вільновихрового насоса СВН 

8032.  

Для досягнення поставленої мети, визначено наступні задачі:  
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1. Розробка конструкції робочого колеса з криволінійними лопатями 

одноярусної та двоярусної конструкції;  

2. Виконання рідкотільних моделей корпуса та робочих коліс у 

середовищі SolidWorks. 

3. Задання граничних умов у програмному забезпеченні ANSYS CFX 

PRE. 

4. Виконання розрахунків у програмному пакеті ANSYS CFX SOLVER. 

5. Побудова характеристик насоса, а також аналіз потоку рідини у його 

проточній частині з використанням програмного забезпечення ANSYS CFX 

POST. 

 

4.2 Методика проведення чисельного дослідження 

 

Методика проведення дослідження відповідає поставленим задачам 

згідно до пункту 4.1 роботи.  

У третьому розділі роботи визначено основні геометричні розміри 

елементів проточної частини спроектованого насоса СВН 80-32. За 

визначеними розмірами побудовані твердотільні моделі рідини у проточній 

частині корпуса та робочого колеса насоса з використанням програмного 

забезпечення SolidWorks. Виконання чисельного дослідження проводилося з 

використанням окремих компонентів програмного забезпечення ANSYS CFX, 

зокрема, розробка робочих областей виконувалась у програмному пакеті 

ANSYS CFD, окремо для елементів корпуса та роторного елемента робочого 

колеса. 
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Рисунок 4.1 – елементи розрахункової області: а – статорного елемента 

корпуса, б – роторного елемента одноярусного робочого колеса, в – роторного 

елемента двоярусного робочого колеса 

 

Для роторного і статорного елементів розрахункової області виконано 

неструктуровану сітку. 

На першому етапі проектування сіток виконано імпорт моделі до 

програмного середовища, а також окремих складових поверхонь сітки. У 

подальшому визначені основні геометричні розміри для комірок. 
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Рисунок 4.2 – Визначення основних поверхонь розрахункових сіток:  

а – статорного елемента корпуса, б – роторного елемента одноярусного 

робочого колеса, в – роторного елемента двоярусного робочого колеса 

Для поверхонь елементів розрахункової області виконана 

неструктурована сітка з використанням призматичних шарів (за винятком 
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поверхні входу у робочу область, виходу з неї, а також поверхонь інтерфейсу 

взаємодії між роторним і статорним елементами сітки). 

Якість неструктурованих сіток наведено на рис. Якість комірок для сітки 

корпуса не нижче 0,35, для робочого колеса з 6 лопатями – не нижче – 0,37, для 

робочого колеса з 12 лопатями, розташованими у 2 яруси, - не нижче 0,35. 

Загальна кількість комірок статорного елементу розрахункової області, 

корпуса, складає 604 282 комірок (рис. 4.2а). Загальна кількість комірок 

роторного елементу розрахункової області одноярусного робочого колеса 

становить 845 868 комірок (рис 4.2б), а двоярусного 1 142 591 комірок (рис 

4.2в). Таким чином, загальна кількість комірок при розрахунку насоса з 

робочим колесом, що містить 6 лопатей, склала 1 450 150 комірок, а з робочим 

колесом, що містить 12 лопатей, - 1 746 873 комірки. 
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Рисунок 4.3 – Якість комірок спроектованих сіток: а – статорного 

елемента корпуса, б – роторного елемента одноярусного робочого колеса, в – 

роторного елемента двоярусного робочого колеса 
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Рисунок 4.4 – Структура побудованих розрахункових сіток: а – 

статорного елемента корпуса, б – роторного елемента одноярусного робочого 

колеса, в – роторного елемента двоярусного робочого колеса 

 

На наступному етапі побудовані розрахункові сітки було імпортовано до 

середовища ANSYS CFX PRE.  
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Робота виконана у стаціонарній постановці дослідження. У якості моделі 

турбулентності обрано k-ε модель, що вдало описує робочий процес 

вільновихрового насоса і спрощує виконання розрахунків. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Задання граничних умов для виконання дослідження у 

програмному компоненті ANSYS CFX PRE 

 

При виконанні розрахунків у якості інтерфейсу взаємодії між статорним 

елементом корпуса та роторним елементом робочого колеса у базовому 

варіанті обрано інтерфейс взаємодії Frozen rotor, результати якого у 

подальшому використовувалися у якості початкових наближень для виконання 

розрахунку з використанням інтерфейсу взаємодії Stage.  

На виході з розрахункової області задано тиск 0,4 МПа. 

Розрахункова частина кваліфікаційної роботи виконана для широкого 

діапазону подач Q = 0,05 – 1,6 Qном. 
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На вході в робочу область на розрахунковому режимі Q = Qопт задано 

витрату 22,22 кг/с, що відповідає подачі насоса 80 м3/год. Витрата на інших 

режимах приведена у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Розрахунок подачі рідини на різних режимах при 

виконанні експериментального дослідження 

Подача, % Qопт 5 20 40 60 80 100 120 140 160 

Подача, м3/год 4 16 32 48 64 80 96 112 128 

Подача, кг/с 1,11 4,44 8,89 13,33 17,78 22,22 26,67 31,11 35,56 

 

Шорсткість стінок необроблюваних поверхонь елементів проточної 

частини задано 100 мкм, що відповідає шорсткості литих поверхонь деталей. 

Збіжність результатів за середнім квадратичним відхиленням функцій 

моментів відносно вісей X, Y, Z (Momentum and Mass) не менше 10-4. Окрім 

того, досягнуто збіжність за параметрами, що моніторились у процесі 

виконання роботи: напір, гідравлічна потужність, споживана потужність, а 

також ККД насоса. До них належать наступні показники. 

- Напір: 

Н = (massFlowAve(Pressure)@outlet-massFlowAve(Pressure)@inlet) / 

(997[kg/m^3]*g) + (massFlowAve(Velocity)@outlet^2 -

massFlowAve(Velocity)@inlet^2) / (2*g) 

- Гідравлічна потужність: 

Nг = g*997[kg/m^3]*(massFlow()@Outlet/997[kg/m^3])*(-1)* 

(massFlowAve(Pressure)@outlet-massFlowAve(Pressure)@inlet) / (997[kg/m^3]*g) 

+ (massFlowAve(Velocity)@outlet^2 -massFlowAve(Velocity)@inlet^2) / (2*g) 

 

- Споживана потужність: 

N = -1*pi*1500[s^-1]/30*(torque_z()@LOPASTI+torque_z()@GAIKA 

+torque_z()@WAL_POD_KOLESOM +torque_z()@WALL_DISK1+ 

torque_z()@WALL_DISK2 ) 
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- ККД:  

g*997[kg/m^3]*(massFlow()@Outlet/997[kg/m^3])*(-1)* 

(massFlowAve(Pressure)@outlet-massFlowAve(Pressure)@inlet) / (997[kg/m^3]*g) 

+ (massFlowAve(Velocity)@outlet^2 -massFlowAve(Velocity)@inlet^2) / (2*g) / (-

1*pi*1500[s^-1]/30*(torque_z()@LOPASTI+torque_z()@GAIKA 

+torque_z()@WAL_POD_KOLESOM +torque_z()@WALL_DISK1+ 

torque_z()@WALL_DISK2 ) * 0.96 * 0.98 

 

4.3 Висновки 

 

1. У розділі 4.1 визначено мету, об’єкт і предмет дослідження. Для 

забезпечення досягнення поставленої мети сформовано основні цілі роботи. 

2. У розділі 4.2 детально розписано процедуру проведення 

дослідження. 

3. Розглянута методика проведення дослідження передбачає 

виконання числового дослідження з використанням програмного забезпечення 

ANSYS CFX. 

4. Для забезпечення виконання числового дослідження виконано 

тривимірні твердотільні моделі рідини у статорному елементі корпусу і 

роторному елементі робочого колеса з використанням програмного 

забезпечення SolidWorks. 

5. Розрахункові сітки виконано з використанням програмного пакету 

ICEM CFD. Загальне число комірок складає: для дослідження насоса з робочим 

колесом з 6 лопатями – 1,45 млн шт, для робочого колеса з двоярусним 

робочим колесом – 1,747 млн шт. 

6. Умови проведення дослідження задано у програмному пакеті 

ANSYS CFX PRE. 

7. Виконання розрахунків проводилося у середовищі ANSYS CFX 

SOLVER. 
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8.  У процесі виконання розрахунків моніторилися результати за 

середнім квадратичним відхиленням показників маси та моментів (Momentum 

and Mass) відносно осей X, Y, Z, що має становити не менш як 10-4, а також 

показники напору, гідравлічної потужності, споживаної потужності і ККД, які 

повинні не мати коливань відносно окремих ітерацій. 

9. Подальші дослідження а також картина розподілу рідини у 

проточній частині насоса знімалася у програмному пакеті ANSYS CFX POST. 
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5 Результати дослідження 

 

5.1 Визначення параметрів насоса. Побудова характеристик. 

Визначення гідравлічного і повного ККД насоса 

 

У результаті проведеного дослідження побудовано характеристики 

насоса СВН 80-32 (рис. 5.1), з використанням робочого колеса з 6 

криволінійними лопатями (синя лінія), а також, з використання двоярусного 

робочого колеса з 12 лопатями (червона лінія). 

Стандарт [74] регламентує можливість короткочасно роботи насоса у 

межах діапазону подач 70-120% Qопт і довготривалу роботу у межах 90-110% 

Qопт. Таким чином експлуатація розробленого насоса СВН 80-32 у 

короткочасному режимі допускається в діапазоні подач 56-96 м3/год, у 

довготривалому – 72-88 м3/год. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Характеристики розробленого насоса СВН 80-32 з 

використанням робочого колеса з 6 криволінійними лопатями (синя лінія), а 

також, з використання двоярусного робочого колеса з 12 лопатями (червона 

лінія) 



121 

 

За результатами дослідження визначено, що двоярусне робоче колесо 

дозволяє підвищити напір насоса СВН 80-32 на 1,3 м, що складає 3,4% на 

розрахунковому режимі роботи насоса. 

Побудована енергетична характеристика дозволяє зробити висновок, що 

ККД в  обох виконаннях насоса залишається приблизно однаковим для всієї 

робочої зони. 

На режимах подач від 15 до 40 м3/год є деяка ділянка з западаючим 

характером напірної характеристики. З фізичної точки зору, це може 

призводити до коливання подачі насоса в означених межах. Однак, як було 

сказано вище, експлуатація насоса на таких режимах подач забороняється 

стандартом. У всьому діапазоні робочої зони спостерігається стабільний 

пологопадаючий характер напірної характеристики. 

Гідравлічний ККД на розрахунковому режимі подач складає 48,3% для 

насоса з використанням робочого колеса з 6 лопатями і 47,5% для насоса з 

використанням двоярусного робочого колеса. Повний ККД, відповідно, у 

першому випадку становить 45,5%, у другому – 44,6%. Розбіжність результатів 

нижче експериментальної похибки дослідження.  

Більш детально отримані результати приведені на характеристиці насоса 

(рис. 5.1), а також у таблицях 5.1, 5.2. 
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Таблиця 5.1 – Результати числового дослідження розробленого насоса 

СВН 80-32 з використанням робочого колеса з 6 лопатями відповідно до 

розрахунку у режимі STAGE ANSYS CFX  

Подача, % 

Qопт 
5 20 40 60 80 100 120 140 160 

Подача, 

м3/год 
4 16 32 48 64 80 96 112 128 

Статичний 

напір, м 

38,6

9 
38,09 38,25 37,43 35,11 32,09 26,8 19,36 10,02 

Динамічний 

напір, м 
0,02 0,24 0,98 2,20 3,92 6,12 8,81 12,00 15,67 

Повний 

напір, м 

38,7

1 
38,33 39,23 39,63 39,02 38,21 35,61 31,36 25,69 

Гидравлічна 

потужність, 

Вт 

428,

4 
1727 3692 5661 7409 9025 

1004

3 

1041

3 

1003

5 

Споживана 

потужність, 

Вт 

5751 
7539,

8 

1056

2 

1366

3 

1672

1 

1867

2 

2104

4 

2301

6 

2538

1 

ККД 

гідравлічний

, % 

7,4 22,9 35,0 41,4 44,3 48,3 47,7 45,2 39,5 

ККД 

повний, % 
7,0 21,5 32,9 39,0 41,7 45,5 44,9 42,6 37,2 

   

Таблиця 5.2 – Результати числового дослідження розробленого насоса 

СВН 80-32 з використанням робочого колеса з двоярусною системою лопатей 

відповідно до розрахунку у режимі STAGE ANSYS CFX 

Подача, % 5 20 40 60 80 100 120 140 160 
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Qопт 

Подача, 

м3/год 
4 16 32 48 64 80 96 112 128 

Статичний 

напір, м 
38,7 

37,5

8 
37,74 38,39 36,45 33,22 28,64 21,93 13,43 

Динамічний 

напір, м 
0,02 0,24 0,98 2,20 3,92 6,12 8,81 12,00 15,67 

Повний 

напір, м 

38,7

2 

37,8

2 
38,72 40,59 40,37 39,34 37,45 33,93 29,10 

Гидравлічна 

потужність, 

Вт 

424,

9 
1705 3590 

5803,

6 

7699,

8 
9411 

1061

8 

1126

5 

1131

5 

Споживана 

потужність, 

Вт 

5409 7034 
1027

9 
13691 16922 

1983

1 

2238

9 

2449

7 

2654

3 

ККД 

гідравлічний

, % 

7,9 24,2 34,9 42,4 45,5 47,5 47,4 46,0 42,6 

ККД 

повний, % 
7,9 24,2 34,9 42,4 45,5 47,5 47,4 46,0 42,6 

 

 

5.2 Картина течії в проточній частині насоса  

 

У подальшому  дослідженні приведено порівняльні картини течії в 

розробленому насосі СВН 80-32 з використанням робочого колеса з 6 лопатями 

та робочого колеса з двоярусною системою лопатей на різних режимах роботи 

у діапазоні подач від 0,05 до 1,6 Qопт. 

 



124 

 

5.2.1 Режим Q = Qопт 

 

На рис. 5.2 приведено порівняння абсолютної швидкості у проточній 

частині насоса СВН 80-32 з використанням робочого колеса з 6 лопатями та 

робочого колеса з двоярусною системою лопатей. 

 

 

а      б 

 

Рисунок 5.2 – Розподіл абсолютної швидкості у проточній частині насоса 

СВН 80-32: а – з використанням робочого колеса з 6 лопатями; б – робочого 

колеса з двоярусною системою лопатей 

 

На рис. 5.3 приведено розподіл абсолютної швидкості у центральному 

перерізі насоса з використанням робочого колеса з 6 лопатями та робочого 

колеса з двоярусною системою лопатей. 
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а     б 

 

Рисунок 5.3 – Розподіл абсолютної швидкості у центральному перерізі 

насоса СВН 80-32: а – з використанням робочого колеса з 6 лопатями; б – 

робочого колеса з двоярусною системою лопатей 

 

Розподіл абсолютної швидкості у обох випадках практично ідентичний. 

 

На рис. 5.4 приведено розподіл статичного тиску у проточній частині 

насоса з використанням робочого колеса з 6 лопатями та робочого колеса з 

двоярусною системою лопатей. 
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а     б 

 

Рисунок 5.4 – Розподіл статичного тиску у проточній частині насоса 

СВН 80-32: а – з використанням робочого колеса з 6 лопатями; б – робочого 

колеса з двоярусною системою лопатей 

 

На рис. 5.5 приведено розподіл статичного тиску у центральному перерізі 

насоса з використанням робочого колеса з 6 лопатями та робочого колеса з 

двоярусною системою лопатей. 

 



127 

 

 

а     б 

 

Рисунок 5.5 – Розподіл статичного тиску у центральному перерізі насоса 

СВН 80-32: а – з використанням робочого колеса з 6 лопатями; б – робочого 

колеса з двоярусною системою лопатей 

 

Розподіл статичного тиску також показує ідентичний характер руху 

рідини у обох випадках. 

Таким чином зроблено висновок, що графічну залежність картини потоку 

рідини доцільно виконувати лише для окремих перерізів робочих коліс. 

На рис. 5.6 – 5.8 приведено розподіл відносної швидкості у міжлопатевих 

каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого колеса.  
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а     б      в 

 

Рисунок 5.6 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

 

 

а     б      в 

 

Рисунок 5.7 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

 

 

а     б      в 

 



129 

 

Рисунок 5.8 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Широка дифузорність міжлопатевих каналів робочого колеса з 6 

лопатями призводить до неоптимального натікання рідини (синій колір).  

У такому випадку використання робочих коліс двоярусної конструкції 

дозволяє утворити більш плавне натікання рідини на лопаті. При цьому 

виконання великого числа основних лопатей суттєво згущувало би лопатевою 

решіткою поблизу втулкового діаметру, а саме на вході в робоче колесо. Це 

призводило би до виникнення додаткового опору потоку рідини на вході в 

нього. Такий додатковий опір збільшував би втрати в проточній частині насоса. 

Окрім того, це призводило би до зменшення лопатевої складової робочого 

процесу і збільшення вихрового. Таким чином, у загальному випадку, 

наслідком виконання такої конструкції було б істотне зниження ККД насоса. 

Двоярусна конструкція лопатевої решітки дозволяє уникнути її згущення 

поблизу входу в робоче колесо з досягненням одночасного більш плавного 

розподілу потоку у міжлопатевих каналах робочого колеса. У наслідок 

виконання такої конструкції робочого колеса досягається деяке виникнення 

додаткової гідравлічної потужності, що характеризується зростанням напору 

на 1,3 м або 3,4% (рис.5.1, табл.5.1-5.2). 

 

5.2.2 Режим Q = 0,8 Qопт (64 м3/год) 

 

На рис. 5.9-5.11 приведено розподіл відносної швидкості у міжлопатевих 

каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого колеса. 
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Рисунок 5.9 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.10 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.11 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Картина течії, що спостерігається у міжлопатевих каналах робочого 

колеса аналогічна картині течії при оптимальному режимі. 

5.2.3 Режим Q = 0,6 Qопт (48 м3/год) 
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На рис. 5.12-5.14 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.12 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.13 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.14 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Картина потоку, що спостерігається у міжлопатевих каналах робочого 

колеса подібна до картини потоку при оптимальному режимі. 

 

5.2.4 Режим Q = 0,4 Qопт (36 м3/год) 

 

На рис. 5.15-5.17 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.15 – Розподіл абсолютної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.16 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.17 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Подальше зниження подачі збільшує нерівномірність потоку в 

міжлопатевих каналах робочого колеса. Такий ефект деякою мірою дозволяє 

нівелювати використання робочого колеса з двоярусною лопатевою системою, 

яке створює більш рівномірний розподіл потоку. 

 

5.2.5 Режим Q = 0,2 Qопт (16 м3/год) 

 

На рис. 5.18-5.20 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.18 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.19 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.20 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 



137 

 

 

Картина потоку, що спостерігається у міжлопатевих каналах робочого 

колеса подібна до попереднього режиму. 

 

5.2.6 Режим Q = 0,05 Qопт (4 м3/год) 

 

На рис. 5.21-5.23 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.21 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.22 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.23 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

На режимах подач близьких до нульових картина потоку зазнає 

подальшої деформації. При цьому, робоче колесо з двоярусною лопатевою 

системою відрізняється більш рівномірним розподілом потоку. 

 

5.2.7 Режим Q = 1,2 Qопт (96 м3/год) 

 

На рис. 5.24-5.26 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.24 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.25 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.26 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Картина течії, що спостерігається у міжлопатевих каналах робочого 

колеса аналогічна картині течії при оптимальному режимі. 

 

5.2.8 Режим Q = 1,4 Qопт (112 м3/год) 

 

На рис. 5.27-5.29 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.27 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.28 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.29 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

При подальшому збільшенні подачі відбувається збільшення 

нерівномірності потоку в області зовнішнього діаметра унаслідок 

невідповідності кута натікання рідини і кута установки лопаті. Робоче колесо з 

двоярусною лопатевою системою при цьому має більш рівномірний розподіл 

потоку, що дозволяє забезпечити деяке підвищення гідравлічної енергії, в 

результаті чого напір зростає до 2,6 м, або до 7,6 % по відношенню до 

конструкції з робочим колесом з 6 лопатями (рис. 5.1, табл. 5.1, 5.2). 

 

5.2.9 Режим Q = 1,6 Qопт (128 м3/год) 

 

На рис. 5.30-5.32 приведено розподіл відносної швидкості у 

міжлопатевих каналах в районі кромки, в центрі та в районі диску робочого 

колеса. 
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Рисунок 5.30 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі кромки: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.31 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса у центрі міжлопатевих каналів РК: а – місце перетину; б – 

робоче колесо з 6 лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 
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Рисунок 5.32 – Розподіл відносної швидкості в міжлопатевих каналах 

робочого колеса в районі диску: а – місце перетину; б – робоче колесо з 6 

лопатями; в – робоче колесо з двоярусною системою лопатей 

 

Подальше збільшення подачі рідини призводить до зростання 

нерівномірності потоку рідини у проточній частині робочого колеса насоса. 

Збільшення гідравлічної потужності, що призводить до збільшення напору 

насоса до 3,4 м, 13,2%, у схемі з використанням двоярусного робочого колеса 

по відношенню з використанням звичайного робочого колеса з 6 лопатями, 

дозволяє стверджувати про більш високу якість мілопатевих каналів такого 

робочого колеса. 

 

5.3 Оцінка результатів проведеного дослідження 

 

Подальші дослідження проводилися для визначення статичного тиску, а 

також складових швидкості (колової, осьової і радіальної) у вільній камері 

розробленого насоса СВН 80-32. При цьому потік досліджувався на відстані 5 

мм від стінки корпуса, посередині вільної камери, а також на відстані 5 мм від 

кромки лопаті.  

На рис. 5.33 приведено розподіл тиску на відстані 5 мм від стінки 

корпуса (а), посередині вільної камери (б), а також поблизу кромок лопатей (в). 
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Рисунок 5.33 – Розподіл тиску у вільній камері вільновихрового насоса 

СВН 80-32: а – на відстані 5 мм від стінки корпуса; б – посередині вільної 

камери; в – на відстані 5 мм від кромки лопаті 

 

Картина розподілу тиску пояснюється основним рівнянням гідромашин. 

 

𝐻𝑇 =
𝑣𝑈2 ∙ 𝑈2 − 𝑣𝑈1 ∙ 𝑈1

𝑔
 (5.1) 

 

Параболічна залежність тиску у вільній камері насоса квадратичним 

ступенем впливу на його значення параметром розрахункового радіуса. 

Отримана картина цілком відповідає теоретичним даним. 

На рис. 5.34 приведено розподіл колової складової абсолютної швидкості 

Vu на відстані 5 мм від стінки корпуса (а), посередині вільної камери (б), а 

також поблизу кромок лопатей (в). 
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Рисунок 5.34 – Розподіл колової складової абсолютної швидкості Vu у 

вільній камері вільновихрового насоса СВН 80-32: а – на відстані 5 мм від 

стінки корпуса; б – посередині вільної камери; в – на відстані 5 мм від кромки 

лопаті 

 

Картина розподілу колової складової абсолютної швидкості залежить від 

розрахункового радіусу. Вона дещо відрізняється від експериментальних 
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даних, що може мати пояснення у вихідних умовах проведення чисельного 

дослідження. У зонах розрахункового радіусу R=0,2R2 дана складова 

швидкості приблизна нульова, що абсолютно відповідає конструктивному 

виконанню з осьовим підводом. 

Найбільше значення параметра vU2 отримане для діапазону 

розрахункового радіусу R=0,8-1,08R2. Картини розподілу даного параметру 

ідентична для обох робочих коліс. 

На рис. 5.35 приведено розподіл осьової складової абсолютної швидкості 

Vz на відстані 5 мм від стінки корпуса (а), посередині вільної камери (б), а 

також поблизу кромок лопатей (в). 
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Рисунок 5.35 – Розподіл осьової складової абсолютної швидкості Vz у 

вільній камері вільновихрового насоса СВН 80-32: а – на відстані 5 мм від 

стінки корпуса; б – посередині вільної камери; в – на відстані 5 мм від кромки 

лопаті 

 

Графік розподілу осьової швидкості показує зони входу і виходу потоку з 

області робочого колеса. З отриманого графіку очевидно, що рідина входить у 

робоче колесо у діапазоні розрахункового радіусу R=0-0,4R2. При цьому у 



150 

 

робоче колесо з двоярусною лопатевою решіткою входить до 10% більше 

рідини, ніж у стандартне робоче колесо з 6 лопатями. 

Рідина виходить з робочого колеса у діапазоні розрахункового радіуса 

R=0,6-1R2. При цьому у робочому колесі з двоярусною лопатевою решіткою 

витрата рідини на виході дещо вища, що може пояснюватися наступним. 

Збільшення витрати рідини на вході і виході з робочого колеса такої 

конструкції по відношенню до стандартної виникає унаслідок зменшення 

об’єму рідини у потоці протікання і вихровому робочому процесі та 

збільшенням її частки у лопатевому робочому процесі. 

На рис. 5.36 приведено радіальної складової абсолютної швидкості Vr на 

відстані 5 мм від стінки корпуса (а), посередині вільної камери (б), а також 

поблизу кромок лопатей (в). 
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Рисунок 5.36 – Розподіл радіальної складової абсолютної швидкості Vr у 

вільній камері вільновихрового насоса СВН 80-32: а – на відстані 5 мм від 

стінки корпуса; б – посередині вільної камери; в – на відстані 5 мм від кромки 

лопаті 

 

Приведений графік розподілу радіальної складової абсолютної швидкості 

дозволяє скласти уявлення про будову тороподібного вихору. Розподіл 

радіальної складової абсолютної швидкості дещо вищий при використанні 



152 

 

робочого колеса з двоярусним виконанням лопатевої решітки. Таке явище 

також може бути пояснене зменшенням вихрової складової робочого процесу 

насоса такого виконання. 

На рис. 5.37 приведено результати чисельного розрахунку потоку у 

проточній частині розробленого вільновихрового насоса СВН 80-32. У 

результаті нестаціонарного розрахунку визначено коливання напору з 

амплітудою 3,4 м у випадку використання робочого колеса з двоярусною 

лопатевою решіткою (рис. 5.37 а), а також 2,4 м (рис. 5.37 б) у випадку 

використання стандартного робочого колеса. 

а 

б 

 

Рисунок 5.37 – Результати нестаціонарного розрахунку: а – з 

використанням робочого колеса з двоярусною лопатевою решіткою; б – з 

використанням стандартного робочого колеса з 6 лопатями 
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У обох випадках співвідношення між одним коливанням напору, а також 

одним обертом робочого колеса складала 9/12, або приблизно 0,7. Така 

залежність приблизно відповідає відношенню частоти обертання 

тороподібного вихору до частоти обертання робочого колеса насоса.  

Таким чином можливо провести паралелі і висловити припущення про 

залежність між коливанням напору внаслідок вривання тороподібного вихору у 

напірний трубопровід з вихровим процесом передачі енергії у проточній 

частині насоса. Отже, у результаті роботи слід висловити припущення, що 

якісна картина коливання напору у напірному патрубку насоса, а також 

напірному трубопроводі, визначається характером передачі енергії у вихровій 

складовій робочого процесу вільновихрового насоса. 

 

5.4 Висновки 

 

1. У розділі 5.1 детально розглянуто отримані характеристики насоса 

СВН 80-32 з використанням робочого колеса з двоярусною лопатевою 

решіткою, а також  стандартного робочого колеса з 6 криволінійними 

лопатями. Напір насоса в першому випадку становив 39,34 м, а у другому 38,21 

м на розрахунковому режимі. Це дещо вище, ніж розрахункове значення, що 

можна пояснити деякою невідповідністю показника коефіцієнта 

швидкохідності до діапазону його значень у обраній для розрахунку теорії. 

Нажаль, більш відповідної цьому значенню теорії знайти не вдалося. ККД у 

обох випадках був приблизно рівний, на розрахунковому режимі становив 

45,5%. 

2. У розділі 5.2 детально розглянуто картину течії у проточній 

частині розробленого насоса СВН 80-32 для режимів подач Q=0,005-1,6Qопт. 

Встановлено, що з точки зору візуалізації потоку не доцільно розглядати 

картину потоку для всього насоса. Більш ефективно розглянутий потік з 

графічної точки зору лише у міжлопатевих каналах робочого колеса. 
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Визначено,  що робоче колесо з двоярусною лопатевою системою дозволяє 

більш рівномірно розподілити потік у них, ніж стандартне. 

3. У розділі 5.3 розглянуто характер зміни тиску, абсолютної, осьової 

та радіальної складових абсолютної швидкості в залежності від розрахункового 

радіусу для оптимального режиму роботи насоса. Зроблено припущення, що 

робоче колесо з двоярусною лопатевою системою дозволяє збільшити частку 

лопатевого робочого процесу і зменшити частку вихрового.  

4. При проведенні дослідження у нестаціонарній постановці 

визначено, що у вільновихровому насосі присутні деякі коливання напору, що 

спричинені вриванням інтенсивного вихору у напірний патрубок та напірний 

трубопровід. Встановлено, що коливання напору відносяться до частоти 

обертання робочого колеса у співвідношенні 9/12. Висловлено припущення, що 

таке явище пульсації напору пов’язане з процесом передачі енергії від 

робочого колеса до тороподібного вихору.  
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6  Охорона праці та цивільний захист населення 

 

6.1 Загальні вимоги з техніки безпеки при обслуговуванні насосу 

відцентрового типу 

 

6.1.1 Загальні вимоги охорони праці 

При виконанні робіт в насосних [75], крім вимог, викладених у цій 

Інструкції, повинні виконуватися також вимоги інструкцій з охорони праці при 

проведенні газонебезпечних і вогневих робіт, а при проведенні робіт на висоті 

більше 1,5 м над рівнем підлоги або перекриття працівники повинні 

виконувати вимоги Інструкції з охорони праці при роботі на висоті. 

До обслуговування насосного агрегату допускаються особи, які пройшли 

медичний огляд, навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. 

При проведенні робіт в насосних, в разі порушення правил охорони 

праці, працівники можуть бути схильні до дії токсичних речовин, підвищеної 

температури, вібрації, електричного струму. 

Керівник підприємства покладає технічний нагляд за експлуатацією 

насосних на кваліфікованого фахівця, що є відповідальним за їх безпечне 

обслуговування, ведення журналу експлуатації насосних агрегатів і 

устаткування насосних, вжиття заходів щодо усунення виявлених 

несправностей. 

Насосна повинна бути обладнана примусовою притоко-витяжною 

вентиляцією, системою аварійної вентиляції, зблокованою з автоматичним 

газоаналізатором, стаціонарними або переносними вантажопідіймальними 

пристроями, системою автоматичного пожежогасіння. 

 

У насосній повинні бути вивішені в рамках під склом інструкції з 

охорони праці та пожежної безпеки, з експлуатації насосних агрегатів, графік 

планово-попереджувального ремонту агрегатів, схема обв'язки насосів і 

з'єднань з трубопроводами і резервуарами, схема електричної частини насосів. 
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Насосні повинні міститися в чистоті і порядку. Лотки і підлоги насосної 

повинні регулярно промиватися водою, скупчення нафтопродуктів на підлогах 

має усуватися. Забороняється застосовувати для миття підлог легкозаймисті 

нафтопродукти. 

Забороняється захаращувати проходи між насосами матеріалами, 

обладнанням або іншими предметами. 

Зберігання мастильних матеріалів в насосної допускається в кількості не 

більше добової потреби. Мастильний матеріал повинен зберігатися в 

спеціальній металевій або поліетиленовій тарі з щільно закритими кришками. 

Зберігання легкозаймистих рідин в насосних не допускається. 

Всі відкриті і доступно розташовані рухомі частини насосного 

обладнання повинні бути забезпечені металевими захисними огородженнями. 

У темну пору приміщення насосної повинно мати освітлення не менше 

150 лк. 

Для місцевого освітлення в темний час доби повинні застосовуватися 

переносні акумуляторні світильники у вибухозахищеному виконанні напругою 

не вище 12 В. Світильники включають і вимикають поза приміщенням 

насосної, на відстані не менше 20 м. 

У приміщенні насосної забороняється користуватися відкритим вогнем і 

курити. Для куріння повинні бути відведені спеціально обладнані місця. 

У приміщенні насосної для перекачування етильованого бензину слід 

зберігати запас чистого піску або тирси, обтиральних матеріалів, хлорного 

вапна, а також бачок з гасом для миття рук і деталей. 

У насосній необхідно мати комплект аварійного інструменту, запас 

акумуляторних ліхтарів, які повинні зберігатися в спеціальних шафах в 

операторній. 

Вхід в приміщення насосної стороннім особам (не обслуговуючим 

установку) заборонений. 

 

6.1.2 Вимоги безпеки перед початком робіт 
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Включити притоко-витяжну вентиляцію. 

Перевірити стан робочого місця, справність інструменту, пристосувань, 

механізмів, наявність засобів індивідуального захисту і первинних засобів 

пожежогасіння. Забороняється користуватися несправним інструментом, 

пристосуваннями, механізмами, засобами індивідуального захисту. 

Перевірити стан заземлення насосів, електродвигунів, електроапаратури, 

трубопроводів та іншого обладнання насосної. Корпуси насосів, що 

перекачують нафтопродукти, повинні бути заземлені незалежно від заземлення 

електродвигунів, що знаходяться на одній рамі з насосами. 

Перед проведенням ремонтних робіт, пов'язаних з розбиранням 

насосного агрегату або іншого обладнання насосної, необхідно відключити 

електроенергію за допомогою комутаційної апаратури і прибрати запобіжники, 

на щит управління агрегатами вивісити плакат «Не включати - працюють 

люди!», Від'єднати насос від трубопроводів закриттям засувок. 

 

6.1.3 Вимоги охорони праці під час роботи  

У насосної повинна бути забезпечена надійна робота природною і 

примусовою притоко-витяжної вентиляції. Забороняється пускати в роботу 

насосні агрегати, коли вентиляція несправна, а також зі знятими 

огородженнями та запобіжними кожухами, з несправними манометрами. 

При експлуатації насосних повинен бути встановлений нагляд за 

герметичністю насосів і трубопроводів. Підтікання нафтопродуктів через 

торцеві і сальникові ущільнення насосів вище допустимих нормативів, 

встановлених заводом-виробником, має негайно усуватися. 

Всі частини насоса, що труться повинні регулярно змащувати. При 

мастилі не повинно бути розтікання та розбризкування мастильних матеріалів. 

У разі виявлення порушень в режимі роботи насоса (шум, підвищена 

вібрація, перегрів підшипників, підтікання сальників, тріщини і дефекти 

окремих частин і т.п.) насос повинен бути зупинений. Для з'ясування та 

усунення несправностей, робота насоса забороняється. 
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Температуру підшипників і сальників слід перевіряти не рідше одного 

разу на годину. Перегрів підшипників вище 60 Со  не допускається. 

Забороняється охолодження підшипників або вала холодною водою, льодом і 

т.п. 

При зупинці насоса для ремонту необхідно: 

- відключити електродвигун від джерела живлення і на пусковому 

пристрої вивісити плакат «Не включати - працюють люди!»; 

- відключити насос від трубопроводів шляхом закриття засувок і 

установкою заглушок; 

- продукт, що залишився видалити з насоса; 

- зробити запис в журналі експлуатації із зазначенням часу зупинки 

агрегату для ремонту. 

Розбирання і ремонт насоса повинні проводитися за розпорядженням 

керівника підприємства з оформленням наряду-допуску на виконання робіт 

підвищеної небезпеки. 

Ремонт насосів, що перекачують етилований бензин, допускається тільки 

після внутрішньої і зовнішньої промивання корпусу і всіх вузлів і деталей 

насоса гасом. 

Після промивання корпус і деталі насоса необхідно насухо протерти 

обтиральним матеріалом. 

При ремонті насосів та інших роботах в приміщенні насосної повинен 

застосовуватися інструмент, виготовлений з матеріалу, який виключає 

іскроутворення при ударі. 

Не допускається перебування людей навпроти вибиваючих деталей. 

Працівники, які користуються електричним інструментом, повинні мати 

групу з електробезпеки не нижче II і відповідне посвідчення. 

Зміна електроламп і запобіжних ковпаків в насосних проводиться 

електромонтером. 

Під час роботи насосних агрегатів забороняється: 
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- виробляти кріплення і ремонт будь-яких деталей і устаткування, що 

знаходяться під тиском; 

- видаляти огорожу або окремі його частини; 

- гальмувати рухомі частини руками або за допомогою інших предметів 

(лом, труба і т.д.); 

- класти на гарячі частини насосів і трубопроводів обтиральний матеріал 

або будь-які інші предмети, просочені нафтопродуктами; 

- залишати насосний агрегат без нагляду, за відсутності коштів 

автоматичного контролю та сигналізації. 

 

6.1.4 Вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях 

При експлуатації насосних можливі аварійні ситуації, в тому числі: 

- значні витоки нафтопродуктів на працюючому агрегаті; 

- раптове припинення подачі електроенергії або пара; 

- сильна вібрація насосного агрегату; 

- перегрів і поява диму з підшипників, ущільнень, сальників; 

- загоряння; 

- підвищена загазованість. 

У разі аварійної ситуації, а також при виявленні будь-якої несправності, 

що порушує нормальний режим роботи насоса або створює загрозу 

працівникам, насос повинен бути зупинений, засувки на вхідних і вихідних 

лініях закриті. Керівництво підприємства має бути повідомлено про аварійну 

зупинку насоса. 

Забороняється пускати насос в роботу до усунення всіх несправностей. 

При нещасному випадку потерпілому слід надати першу долікарську 

допомогу, викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103 і повідомити 

керівництву підприємства. 

У разі виникнення пожежі або вибуху в приміщенні насосної негайно 

зупинити всі види перекачування, викликати пожежну охорону по телефону 
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101, повідомити керівництву підприємства, діяти згідно з планом ліквідації 

аварій. 

 

6.1.5 Вимоги охорони праці після закінчення робіт  

Після закінчення робіт в приміщенні насосної працівники, які 

виконували ці роботи, зобов'язані прибрати робоче місце, привести в порядок 

інструменти і робочі пристосування. 

Промаслений обтиральний матеріал слід складати в спеціальні металеві 

ящики з кришками з подальшою його регенерацією або знищенням. 

Після закінчення робіт з токсичними речовинами необхідно виконати 

вимоги особистої гігієни. 

 

6.2 Техніка безпеки при проведенні ремонтних робіт на насосному 

обладнанні 

 

До ремонту насосних установок допускаються робітники, які вивчили 

особливості даного виробництва і правила безпечної поведінки в цеху. 

Розбирання насосного обладнання проводять тільки після відключення 

електродвигунів і апаратури управління від джерел живлення. 

При ремонті насосного обладнання необхідно виконувати наступне: 

- користуватися справним слюсарним і вимірювальним інструментом 

відповідних розмірів; 

- користуватися тільки справними вантажопідйомними засобами, 

чалочними пристосуваннями і стропами, строго дотримуючись термінів їх 

випробування; 

- при промиванні водяних сорочок циліндрів рідким каустиком 

користуватися гумовими рукавицями, клейончастими фартухами і захисними 

окулярами; 
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- провертати колінчастий вал у зібраного насоса за допомогою 

валоповоротного пристрою після видалення сторонніх предметів з порожнин 

циліндрів, картера і крейцкопфів. 

Проводити ремонтні роботи на діючому обладнанні забороняється. 

 

При ремонті насосного обладнання окремі деталі і вузли масою понад  

20кг рекомендується піднімати, переміщати і опускати за допомогою 

вантажопідйомних механізмів. При цьому відповідно до вимог дотримуються 

наступних правил: 

- маса піднімаючих і переміщуючих вантажів не повинна перевищувати 

вантажопідйомності вантажопідйомних механізмів; 

- канати, троси та ланцюги повинні бути справні; 

- місце монтажних робіт повинно бути достатньо освітлене; 

- після закінчення робіт вантаж забороняється залишати в підвішеному 

стані; 

- переміщати вантажі над людьми, які знаходяться внизу забороняється; 

- при підйомі і установці окремих деталей і складальних одиниць 

необхідно опускати і піднімати вантаж рівномірно. 

При роботі на висоті (трубопровідної естакаді і т. п.) застосовують 

запобіжні пояси. Переносні підмостки і драбини перед початком роботи 

повинні бути перевірені. Під час ремонту стежать за інструментом і деталями, 

щоб вони не могли впасти вниз. 

Слюсар-ремонтник зобов'язаний знати і правильно користуватися 

первинними засобами пожежогасіння. 

Зварювальні роботи можна проводити тільки після отримання 

спеціального дозволу, підписаного керівництвом цеху, відділу техніки безпеки 

та пожежного нагляду, і підготовки виробничого приміщення для 

зварювальних робіт. 
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6.3 Організація роботи служби оповіщення і зв'язку цивільного 

захисту на підприємстві 

 

Правовою основою організації оповіщення населення області при загрозі 

чи виникненні надзвичайних ситуацій (НС) є Конституція України, Кодекс 

Цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження 

Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту", 

"Положення про єдину державну систему цивільного захисту", накази 

центрального органу виконавчої влади з питань НС, відповідні розпорядження 

обласної державної адміністрації та інші акти.  

Одним із основних завдань Цивільного захисту України, як державної 

системи органів управління, сил і засобів, які створені для організації і 

забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру, є оповіщення 

населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний 

часи та постійне інформування його про наявну обстановку. 

       Система централізованого оповіщення області представляє собою 

комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури і технічних засобів 

оповіщення, засобів та каналів зв'язку, мереж проводового, радіо, телевізійного 

мовлення призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з 

питань цивільної оборони (цивільного захисту) до центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. Для 

зосередження уваги громадян перед передачею інформації вмикаються сирени, 

інші сигнальні засоби. Їх звук означає попереджувальний сигнал "УВАГА 

ВСІМ". 

Взагалі система оповіщення складається із загальнодержавної, 

регіональних і спеціальних систем централізованого оповіщення; локальних та 

об'єктових систем оповіщення, систем циркулярного виклику. Ці системи 

забезпечують оповіщення і подальше інформування: 
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 чергових служб міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади по службових телефонах; 

 чергових служб місцевих органів виконавчої влади; 

 чергових аварійно-рятувальних служб. 

Для виконання основних завдань оповіщення, які визначені керівними 

документами, а саме: забезпечення своєчасного проходження інформації між 

органами управління щодо ступенів готовності; оповіщення керівного складу, 

населення про загрозу радіоактивного, хімічного і бактеріологічного ураження, 

про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і особливий період 

та постійне інформування його про наявну обстановку. 

 Система оповіщення працює за принципом відбору каналів з єдиної 

національної системи зв'язку. Апаратура оповіщення розташована на 

відповідних об'єктах органів управління, електрозв'язку, чергових відділах 

МВС, на радіо-теле-передавальних центрах та інших визначених 

підприємствах і установах. 

Для оперативного доведення відповідної інформації до керівного складу 

по телефонам застосовуються стійки циркулярного виклику та апаратура 

автоматизованого багатоканального оповіщення. 

Для передачі попереджувального сигналу "УВАГА ВСІМ" 

застосовуються електричні сирени централізованого і автономного включення, 

наявна кількість яких в основному забезпечує озвучення території де проживає 

населення області. 

Інформація до населення доводиться через радіотрансляційні вузли, 

радіо-теле-передавальні центри по проводовому мовленню до якого 

підключено радіоточки і вуличні гучномовці, по визначеним радіо та 

телевізійним каналам. 

На випадок виникнення надзвичайної ситуації безпосередньо на 

потенційно небезпечних підприємствах за їх рахунок створюються об'єктові 

системи оповіщення. 
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Локальні системи оповіщення створюються на потенційно небезпечних 

об'єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них надзвичайної 

ситуації, досягає заселених територій або інших підприємств, установ, 

організацій. До їх складу входять абонентські радіоточки мережі 

радіомовлення та відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, 

пристрої запуску електросирен та самі електросирени, система 

централізованого виклику, магнітофони, магнітні стрічки із записаними 

текстами звернень. 

 

Готовність систем оповіщення забезпечено шляхом: 

 організованої цілодобової чергової відповідних служб; 

 налагодження телефонного зв'язку чергових служб потенційно небезпечних 

підприємств, зона ураження яких може поширюватися на заселені території 

або території інших підприємств, установ, організацій з оперативно-

черговою службою пункту управління облдержадміністрації, чергових служб 

органів МВС в містах та районах області; 

 завчасної підготовки персоналу чергових служб до дій у надзвичайних 

ситуаціях; 

 впровадження автоматизованих систем оповіщення з використанням 

сучасних технологій; 

 якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних 

засобів оповіщення та системи зв'язку. 

Забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії, 

через які здійснюється запуск електросирен від мереж радіомовлення, 

демонтувати вуличні гучномовці без погодження з відповідними органами 

управління з питань ЦЗН. 
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Висновки 

 

1. У результаті літературного огляду встановлено факт складного 

руху у проточній частині вільновихрових насосів. При цьому визначено, що 

процес передачі енергії відбувається у два етапи: 1 – безпосередня передача 

енергії від лопатей робочого колеса потоку рідини; 2 – передача енергії у 

складному вихровому робочому процесі. Таким чином, енергія протоку 

протікання передається від тороподібного вихору без будь-якого контакту з 

лопатями. Такий ефект називається рідким робочим колесом. Енергія у 

вихровому робочому процесі передається від повздовжнього вихору, при 

цьому поперечний вихор передає лише незначну частку енергії. 

2. У другому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто вплив 

окремих геометричних елементів проточної частини на параметри 

вільновихрового насоса. Визначено основні напрямки підвищення напірності 

ступеня насоса. Перспективним вважається застосування двоярусної лопатевої 

решітки робочого колеса насоса. У роботі визначено, що для відцентрових 

насосів така конструкція дозволяє підвищити напірність ступеня до 10-15%. 

3. У третьому розділі приведено розрахунки з проектування 

проточної частини. Розраховано значення кавітаційного запасу, кавітаційного 

коефіцієнту швидкохідності, значення та напрям дії осьової та радіальної сили. 

Виконано розрахунки на міцність, підібрано діаметри валу, обрано 

підшипники, також розраховано шпонкове з’єднання і обрано муфту крутного 

моменту. Підібрано електродвигун, визначено його синхронну і асинхронну 

частоту обертання, потужність, побудовано пускову моментну характеристику. 

4. У ході виконання роботи сформовано мету, предмет та об’єкт при 

проведенні дослідження. Для виконання поставленої мети сформульовано  

основні задачі. 

5. Дослідження виконувалося з використанням програмного 

забезпечення ANSYS CFX. Розрахункові твердотільні моделі виконано у 

середовищі SolidWorks. Розрахункові сітки виконано з використання 
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програмного пакету ICEM CFD. Дослідження проводилося з використанням k-ε 

моделі турбулентності. При цьому моніторилися сходження за наступними 

параметрами: напір, корисна та споживана потужність, ККД. 

6. У результаті проведення дослідження побудовано характеристики з 

використання робочого колеса з двоярусною лопатевою решіткою, а також 

стандартного робочого колеса. Використання запропонованого робочого 

колеса дозволило підвищити напірність насоса на 1,2 м на розрахунковому 

режимі, забезпечивши при цьому високе значення ККД насоса. 

7. Розглянуто картину руху рідини у проточній частині насоса. 

Визначено, що робоче колесо з дворівневою лопатевою системою дозволяє 

підвищити напір насоса в результаті більш інтенсивної взаємодії потоку з 

потоком у проточній частині насоса. 

8. Графіки розподілу осьової і радіальної швидкості дозволили 

висловити гіпотезу про те, що використання робочого колеса з дворівневою 

лопатевою системою дозволяє збільшити частку лопатевого робочого процесу 

по відношенню до конструкції насоса зі стандартним колесом. Це дозволяє 

підвищити напірність ступеня насоса. 

9. Пульсації напору при виконанні розрахунку у нестаціонарній 

постановці досягають до 2 м за амплітудою у результаті інтенсивного 

надходження тороподібного вихору у напірний патрубок насоса. Розрахунки 

показують, що відношення частоти коливання напору до частоти обертання 

робочого колеса становить приблизно 0,7 при використанні обох типів робочих 

коліс. На основі вищесказаного висловлено гіпотезу про те, що пульсації 

напору напряму пов’язані з коловою складовою абсолютної швидкості 

(циркуляцією потоку) у вихровому робочому процесі. 

10.  У розділі охорони праці досліджена проблематика техніки безпеки 

при обслуговуванні та ремонті насосів відцентрового типу. Розглянуті 

посадова інструкція та нормативні документи за даною тематикою. Також 

розглянуто послідовність дій при виникненні надзвичайних ситуацій, основні 
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нормативні документи, а також організація роботи служби оповіщення і зв’язку 

цивільного захисту на підприємствах машинобудівної галузі. 
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