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ВСТУП
Технологічні

комплекси,

обладнані

насосами,

вентиляторами

та

компресорами, належать до широко використовуваних промислових установок
різних галузей народного господарства і є одними з найбільших енергоємних
споживачів. На електропривод (ЕП) турбомеханізмів (ТМ) припадає більш ніж
60 % усієї споживаної електроенергії, причому більше половини (до 2/3)
указаного рівня становлять ЕП насосів. Поодинокі потужності цих ТМ
досягають десятків МВт. У більшості випадків у насосних, компресорних і
вентиляторних

установках

використовується

нереґульований

ЕП

з

енерговитратними методами реґулювання технологічних параметрів. У зв’язку
із

цим

навіть

невелике

підвищення

ефективності

використання

ЕП

турбомеханізмів (ТМ) в енергетичному відношенні може дати помітний
результат.
Насосні установки (НУ) є основними об’єктами систем комунального та
промислового водопостачання, кар’єрного водовідливу, нафтоперекачування та
ін. Великі НУ – групові споживачі, де одночасно можуть працювати кілька
насосних аґреґатів (НА), увімкнених паралельно чи послідовно в загальну
трубопровідну систему, характерними рисами якої є наявність протитиску
(статичного напору) і гідродинамічного опору мережі. У процесі експлуатації
режим

роботи

НА

необхідно

змінювати

через

змінний

характер

водоспоживання, надходження стічних вод до приймальних резервуарів, що не
піддається

попередньому

ймовірному

прогнозуванню.

Так,

необхідний

технологічний діапазон реґулювання продуктивності для НУ систем міського
водопостачання складає 50–70 % від номінального значення. Відомі способи
реґулювання

продуктивності

НА

впливом

на

комунікаційну

мережу

(дроселювання), на турбомеханізм (поворот лопаток робочого колеса),
ступеневе

реґулювання

подачі

(зміною

числа

працюючих

одночасно

турбомашин) належать до простих, але енергетично неефективних методів,
оскільки спрямовані лише на розв’язання технологічних задач і не стосуються
енергетичних
досягається

аспектів
за

рахунок

транспорту

води.

Істотний

економічний

економії електроенергії шляхом
4

ефект

використання

реґульованого ЕП, а також за рахунок раціонального керування промисловими
установками в точній відповідності до технологічних вимог, що враховують усі
особливості функціонування насосних станцій і енергопостачальних мереж.
Компресорні установки (КУ) складають основу технологічного обладнання
хімічних виробництв, використовуються при видобуванні та переробці нафти,
транспортують природний газ по газопроводах, закачують його до підземних
сховищ, широко застосовуються у холодильній техніці та системах розділення
газів, у всіх видах транспорту, подають стиснуте повітря для привода
пневматичного устаткування та ін. Стиснуте повітря є одним з найдорожчих
видів енергії, використовуваної в сучасному промисловому виробництві.
Витрата електроенергії на виробництво стиснутого повітря на багатьох
машинобудівних підприємствах складає 20–30 %, а на деяких доходить до
50–70 % від загальної кількості енергії, яку витрачає підприємство. Тому
питання підвищення ефективності пневматичного обладнання на даний момент
є надзвичайно актуальними.
Вентиляція

має

важливе

підприємствах,

оскільки

продуктивність

праці

значення

можливість

робітників

у

виробничому

проведення

значною

мірою

робіт,
залежать

процесі
здоров’я
від

на
і

стану

провітрювання виробничих приміщень і шахт. У вугільній і гірничорудній
промисловості експлуатується велика кількість вентиляторних установок (ВУ)
головного

провітрювання

із

загальною

встановленою

потужністю

електродвигунів понад 1 млн кВт, а потужність приводів окремих вентиляторів
досягає 4000 кВт. ВУ витрачають більш ніж 30 % від споживаної шахтами
електроенергії. Разом з тим, переважна більшість установок вентиляторів
головного провітрювання працюють з ККД, меншим ніж 0,6. Для підвищення
ефективності роботи устаткування ВУ необхідно здійснювати реґулювання
кількості та тиску повітря, що подається.
Після

проходження

лабораторного

практикуму

з

дисципліни

«Промислові машини та комплекси енергоємних виробництв» студент повинен:
знати:
− особливості функціонування технологічних установок різноманітних
енергоємних виробництв;
5

− конструкцію та принцип дії обладнання промислових машин і
комплексів;
− кінематичні схеми установок і механізмів;
− особливості розрахунку і вибору робочого устаткування;
− робочі характеристики механізмів;
− параметри продуктивності технологічних комплексів;
уміти:
− виконувати розрахунок статичних і динамічних навантажень;
− виконувати розрахунок елементів кінематичних схем;
− здійснювати вибір обладнання;
− проводити аналіз вихідних технологічних характеристик установок і
комплексів залежно від умов роботи.
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Номер
теми

1

2
3

4

5

6

Денна форма
навчання
Тема

Кільк.
год.
(ауд.)

Дослідження принципу дії та
визначення
робочих
характеристик
відцентрового
насоса
Дослідження
робочих
характеристик гідромережі
Дослідження принципу дії та
визначення
робочих
характеристик
відцентрового
вентилятора
Дослідження принципу дії та
визначення
робочих
характеристик турбомеханізму
в турбінному режимі роботи
Дослідження принципу дії та
визначення
статичних
навантажень
підйомної
установки
Дослідження принципу дії та
системи
координат
маніпулятора
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Кільк.
год.
СРС

Заочна
форма
повний
т.
н.,
(скорочений т. н.)
Кільк.
Кільк.
год.
год.
(ауд.)
СРС

4

4

2
(2)

4
(4)

2

4

–

–

4

4

2
(2)

4
(4)

2

4

–

–

4

4

–

–

2

4

–

–

2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторна робота №1
Тема. Дослідження принципу дії та визначення робочих характеристик
відцентрового насоса
Мета: вивчення особливостей функціонування об’ємних і динамічних
насосів, ознайомлення з технічними рішеннями реґулювання їх параметрів; набуття
навичок

визначення

їх

напірно-витратних,

енергетичних

і

механічних

характеристик.

Короткі теоретичні відомості
Комплекси, до складу яких входять насоси, належать до широко
використовуваних

промислових

установок

і

є

потужними

споживачами

електроенергії. На електропривод насосів припадає до 30 % електроенергії, котра
споживається електроприводом змінного струму всіх промислових механізмів. За
виробничим призначенням у промисловості насоси класифікують залежно від
властивостей перекачуваної рідини та особливостей технологічних процесів на такі
види: об’ємні (поршневі й роторні) та динамічні насоси (осьові, відцентрові,
пластинчасті та ін.).
З об’ємних насосів у теплоенергетичних установках застосовуються
поршневі насоси для живлення парових котлів невеликої паропродуктивності
та як дозатори розчинів для підтримки певного складу котельної води великих
парогенераторів гідроелектростанцій (ГРЕС). Роторні насоси застосовуються в
системах змащування і реґулювання турбоаґреґатів, великих насосів і
компресорів.
Відцентрові

насоси

широко

застосовуються

в

усіх

системах

господарського і технічного водопостачання, для подачі різних хімічних
реаґентів, розчинів і мастил, у нафтопереробному комплексі.
Осьові насоси набувають усе більшого поширення в промисловій
теплоенергетиці та поступово витісняють відцентрові насоси з ґалузей високих
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подач. Відцентрові та струменеві насоси для подачі ґрунто- та золосумішей
мають поширення в системах гідрозоловидалення теплових електростанцій, при
провадженні земляних робіт методом гідромеханізації та в торф’яній
промисловості

при

розробці

покладів

торфу

гідравлічним

способом

(гідроторф).
Споживана потужність насосів змінюється в широких межах: від десятків
кВт до десятків МВт; їх продуктивність сягає 24000 м3/год.
Об’ємні насоси
Об’ємні насоси переміщують рідину шляхом періодичної зміни об’єму
заповнюваної нею камери, що почергово сполучається з вхідним і вихідним
патрубками. Плунжерний насос (рис. 1.1) складається з корпусу 1, плунжера 2
діаметром d, що здійснює від зовнішнього привода зворотно-поступальний рух (хід
s), і двох клапанів: всмоктувального 3 і напірного 4. Коли плунжер рухається
вправо, об’єм камери К зростає, тиск у ній спадає і до неї всмоктується рідина з
нижнього водоймища. При цьому всмоктувальний клапан відкривається потоком
води. Як тільки напрямок руху плунжера зміниться (вліво), об’єм камери почне
зменшуватися і всмоктувальний клапан закриється, а рідина почне витіснятися з
камери через напірний клапан. Особливість такого насоса полягає в тому, що
подача має пульсуючий характер, причому Qмакс значно перевершує Qcp (рис. 1.1).
Поршневий насос двосторонньої дії (рис. 1.2) складається із циліндра 1
діаметром d, усередині якого здійснює зворотно-поступальний рух поршня 2 зі
штоком 3. На циліндрі є дві групи клапанів: нагнітальні 4 і всмоктувальні 5. Привод
поршня здійснюється кривошипно-шатунним механізмом. За кожний оберт
маховика 8 поршень здійснює подвійний хід на 2  r . При русі штоку і поршня 2
вправо відкривається лівий всмоктувальний клапан 5 і правий напірний клапан 4.
Вода зі всмоктувального трубопроводу заповнює ліву порожнину, а з правої
витісняється до напірного трубопроводу. При зворотному русі вода з лівої
порожнини витісняється, а в праву – всмоктується. Таким чином, на кожен оберт,
як видно з наведеного графіка, у напірний трубопровід надходять дві порції об’єму
води. Подача має пульсуючий характер, але перерви менші, ніж у насосі на рис. 1.1.
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1 – циліндр; 2 – поршень; 3 – шток;
4, 5 – клапани; 6 – шатун; 7 – повзун;
8 – маховик
Рисунок 1.2 – Поршневий насос
двосторонньої дії

1 – корпус; 2 – плунжер;
3, 4 – клапани
Рисунок 1.1 – Плунжерний насос

Динамічні насоси
У динамічних насосах рідина рухається під силовою дією в камері, що має
постійний зв’язок з вхідним і вихідним патрубками (лопатеві, вихрові, струменеві
та ін. насоси). Лопатеві насоси здійснюють перетворення енергії за рахунок
динамічної взаємодії між потоком рідини і лопатями робочого колеса, що
обертається.
На рис. 1.3 зображено схему відцентрового насоса, що складається з робочого
колеса 1 з криволінійними лопатями, насадженого на вал 2, камери 3, у якій
розташовується робоче колесо. Вода
надходить

до

насоса

через

всмоктувальний патрубок (ВП) 4 до
центральної

частини

робочого

колеса і викидається з нього до
спіральної камери відведення 3, що
переходить у короткий дифузор –
напірний патрубок (НП).
1 – робоче колесо; 2 – вал; 3 – камера;
4 – вхідний патрубок
Рисунок 1.3 – Відцентровий насос
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Робоче колесо обертається у
напрямку n, при цьому рідина

захоплюється лопатями і відкидається до периферії. Це призводить до того, що тиск
у НП буде більший, ніж тиск у ВП, тобто такий насос створює напір, який залежить
від частоти обертання колеса.
На рис. 1.4 показано схему осьового насоса. Робоче колесо 1 цього насоса
складається зі втулки а, на якій
укріплено

декілька

робочих

лопатей б (їх число зазвичай
дорівнює 4–6). Робоче колесо 1 і
напрямний апарат 5 розміщені в
трубчастому

корпусі

6,

по

якому забирається і відводиться
вода,

що

перекачується

насосом.
З

вихідних

робочого
1 – робоче колесо; 2 – вал;
3, 4 – підшипники; 5 – напрямний апарат;
6 – корпус
Рисунок 1.4 – Осьовий насос

викидається,

кромок

колеса
маючи

напрямок

(рухається

ґвинтовими

лініями),

вода
косий
за
проте,

пройшовши лопатки направляючого апарата 5, вона знову набуває наближеного до
осьового напряму, що сприяє зменшенню гідравлічних втрат і збільшує напір, що
розвивається насосом.
Пластинчасті, або шиберні, ротаційні насоси
Для перекачування густих в’язких і навіть пластичних продуктів
застосовують ротаційні пластинчасті насоси. Насос складається з корпусу 6, у якого
є верхня знімна кришка 1, що закріплюється гайками 3. Знизу є кришка 5.
Нагнітальний патрубок 4 розташований справа, а всмоктувальний патрубок – зліва
(рис. 1.5). У корпусі 6 насоса змонтовано гільзу 7, по внутрішній поверхні якої
переміщуються висувні лопаті 8 ротора 9, жорстко посадженого на вал 2. Ротор
насоса роблять меншого діаметра, ніж діаметр статора, і розташовують у ньому з
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деяким ексцентриситетом. У роторі 9
зроблено радіальні пази, у яких вільно
переміщуються пластини 8.
При обертанні ротора (рис. 1.5) у
статорі

утворюється

серпоподібний

простір, що розділяється висувними
лопатями на декілька камер. Об’єм
камер при обертанні ротора в лівій
верхній частині збільшується, а потім,
при переході в нижню праву частину,
зменшується.
Рисунок 1.5 – Насос ротаційний
шиберний

У

відбувається

лівій

частині

всмоктування

перекачуваного продукту, а в правій –
його нагнітання до нагнітального патрубка.
Характеристики насосів
Основними параметрами, що характеризують роботу насосів, є об’ємна
подача Q, напір H, споживана потужність N, а також коефіцієнт корисної дії
механізму η.
Подача – кількість рідини, що переміщується машиною за одиницю часу.
Подача насоса залежить від його розмірів, швидкості руху робочих органів і
властивостей мережі, до якої ввімкнено насос.
Напір насоса Н дорівнює різниці питомих енергій рідини у вихідному і
вхідному патрубках. Напір має лінійну розмірність (метри) і фізично являє
собою висоту стовпа тієї рідини, до потоку якої він належить.
Корисна потужність насоса – потужність (секундна енергія), що
передається насосом перекачуваному середовищу:

Nk 

pQ gHQ

, кВт,
1000 1000

(1.2)

де ρ – густина перекачуваного середовища кг/м3; g – прискорення вільного
падіння, м/с2.
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Ефективність використання енергії
насосом оцінюють коефіцієнтом корисної
дії (ККД) насоса η, що являє собою
відношення корисної потужності насоса
до затраченої потужності, яка подається
на його вал [6, 7]:


Рисунок 1.7 – Теоретичні та
дійсні характеристики
поршневого насоса при n = var

Nk
.
N

(1.3)

Як незалежний змінний параметр під
час

побудови

робочих

характеристик

насоса беруть подачу, тому що вона
безпосередньо
рідкого

пов’язана

середовища

з

витратою

в

системі

трубопроводів даної насосної установки.
Зміна

інших

гідравлічних

параметрів

насоса залежить від зміни подачі. Таким
чином, до характеристик насоса входять
Рисунок 1.8 – Паспортні

залежності напору Н, потужності

N,

характеристики відцентрового

коефіцієнта корисної дії η від подачі

насоса

насоса Q при певній частоті обертання n

робочого колеса діаметром D.
Для отримання характеристик насосів їх випробовують. При випробуванні
насос працює при сталій частоті обертання ( n  const ). Змінюючи положення
нагнітальної засувки від її повного закриття до повного відкриття, фіксують основні
параметри роботи насоса в декількох точках і одержані дані заносять на графіки в
координатах H–Q, N–Q (рис. 1.8).
На рис. 1.7 зображено характеристики поршневого насоса. Дроселювання як
спосіб реґулювання поршневих насосів неприпустиме, оскільки воно майже не
впливає на величину подачі, але суттєво збільшує споживану потужність. Для
насоса із заданими геометричними розмірами подача теоретично не залежить від
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напору. Це означає, що при заданій частоті обертання подача стала й однакова
(характеристика H–Q зображена прямою лінією, паралельною осі ординат). Дійсні
характеристики відхиляються від теоретичних (пунктирні лінії). Це пояснюється
тим, що при підвищенні напору об’ємний ККД насоса зменшується внаслідок
збільшення втрат. Характеристики H–Q свідчать, що при заданій частоті обертання
поршневий насос може створювати різні напори. При цьому він буде споживати
різні потужності.
Зміна загального коефіцієнта корисної дії насоса η залежно від подачі Q
зображується також графічно у вигляді η–Q характеристики насоса: з 

Qс H
. За
102N

складеним графіком установлюється оптимальний режим роботи насоса,
відповідний максимальному значенню ηmax, а також визначаються значення Q, H і
N, відповідні найбільш вигідним умовам роботи насоса.
Характеристика H–Q насоса описується виразом:

H  H 0 н2  Rb Q 2 , м,

(1.4)

де н  щi щн’ – відносна швидкість обертання робочого колеса насоса; щн

–

номінальна швидкість обертання насоса, с-1; H 0 – напір, що розвиває насос при
нульовій подачі, м; Rb – внутрішній опір насоса, с2/м5 (визначається за
паспортними характеристиками механізму).
Для аналізу режимів роботи електропривода насосного аґреґата необхідно
знати

його

механічну

характеристику.

Момент

опору,

створюваний

відцентровими насосами, залежно від величини статичного тиску (геодезичного
напору), визначається з виразу [9]:

М c  М c. поч  (М н  М с. поч ) p , Н·м

(1.5)

де М c. поч – початковий момент опору механізму; М н – номінальний момент
опору механізму; р – показник ступеня, що залежить від величини протитиску
(при H c  0 р = 2; за наявності H c р = 35).
Криві моменту опору насоса при зміні частоти обертання та роботі на
трубопровідну мережу наведено на рис. 1.9.
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ω/ω ном

1 – при H c H ном = 0; 2 – при H c H ном = 0,5; 3 – при H c H ном = 0,75;
4 – при H c H ном = 0,9
Рисунок 1.9 – Механічні характеристики насоса при різних значеннях
статичного напору
Способи запуску насосних аґреґатів
Установлення насоса з підпором, тобто нижче рівня у нижньому басейні
При такому способі всмоктувальна лінія і камера робочого колеса завжди
заповнені водою і ніяких операцій перед запуском проводити не потрібно. Проте
таке установлення насоса не завжди зручне. В осьових насосах вона може
диктуватися і кавітаційними умовами.
Заливання всмоктувальної лінії та корпусу насоса водою перед запуском
На кінці всмоктувального трубопроводу встановлюється приймальний клапан.
Перед запуском воду заливають або через напірний трубопровід, або через отвір у
спіралі. Такий запуск достатньо простий і широко використовується для дрібних
насосів. Його недоліком є необхідність мати приймальний клапан, що працює в
досить важких умовах і важкодоступний для огляду та ремонту. Усе це призводить
до того, що для великих насосів такий спосіб запуску виявляється недоцільним.
Використання вакуум-насоса
Перед запуском насоса засувка на напірному трубопроводі закривається,
відкривається вентиль і вмикається вакуум-насос, приєднаний до верхньої точки
спіралі. У міру відкачування повітря вакуум у порожнині зростає і вода
піднімається вгору по всмоктувальній лінії. Коли весь проточний тракт буде
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повністю заповнено водою, можна вмикати електродвигун і відкривати засувку.
Недолік – потрібна достатня герметичність усієї системи.
Запуск насоса на закриту засувку
У насосів низької та середньої швидкохідності цілком допустимий пуск на
закриту засувку або закритий зворотний клапан, установлені на напірному
трубопроводі. У швидкохідних осьових або діагональних насосів при Q = 0 м3/с
потужність може значно перевершувати потрібну для робочого режиму. У зв’язку з
цим такі насоси, як правило, запускаються при спорожненому трубопроводі та в
початковий момент напір H c = 0. У міру збільшення частоти обертання і
заповнення трубопроводу напір зростає до потрібного значення, після чого
відкривається затвор або вмикається сифоновий водовипуск на верхній частині
водоводу.
Зупинка насосного аґреґата здійснюється відключенням насосного аґреґата
від мережі після попереднього прикриття засувки чи дискового затвора на
напірному водоводі. Подача насоса зменшується до нуля, що, з одного боку,
запобігає гідравлічному удару і робить зупинку безпечною для системи
водоводів і устаткування станції, а з іншого – при подачі, наближеній до
нульової, значно підвищуються пульсації тиску, вібрації й знос насоса. У
насосних станціях з довгими водоводами їх спорожнювання може затягтися на
стільки, що буде становити небезпеку для міцності аґреґата.

Опис функціональної схеми стенда
Фізична модель насосного комплексу (рис. 1.10) призначена для вивчення
режимів роботи гідравлічних машин (насосів, турбін), принципу їх роботи,
процесів, що відбуваються в трубопровідній гідромережі.
Функціональну схему лабораторного стенда для дослідження режимів
роботи НУ зображено на рис. 1.10. Вона включає перший Н1 і другий Н2 насоси,
які можуть бути з’єднані як послідовно, так і паралельно; приводні двигуни
АД1, АД2 однойменних Н; засувку Z27 на всмоктуванні та засувку Z14 на подачі
Н1; засувку Z28 на всмоктуванні та засувку Z17 на подачі Н2; датчики тиску Дт1 –
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Рисунок 1.10 – Функціональна схема фізичної моделі насосного комплексу

АД1

Н1

Z14

Z15

ДТ4

Z3

ДН10 - ДН13
ДС7 - ДС8

ДН4 - ДН6
ДС3 - ДС4

Z2

ПЧ2

ПЧ1

W2

ДН7 - ДН9
ДС5 - ДС6

K1

380

ДН1 - ДН3
ДC1 - ДС2

ТРН

Z13

W1

380

Z22

Z8

ЕОМ

Z23

Q2

ДТ3

Р1

Z9,10

Z25

Z24

К2

Z11

Р2

-0,200

0,000

Z26

0,800

10,000

Дт5, що призначені для контролю напору в гідросистемі; датчики витрати Q1 і

Q2. Зовнішній вигляд панелі керування фізичної моделі НК наведено

на рис. 1.11.

Насосна установка працює за принципом циркуляційної системи, де
приймальною і вихідною ємністю є той самий резервуар з водою (об’ємом
1,08 м3).
Фізична модель НК (рис. 1.10, 1.11) дозволяє досліджувати енергетичну
ефективність роботи НУ, що працює на реальну гідравлічну мережу з
протитиском

при

використанні

наступних

методів

реґулювання

продуктивності: засувкою, установленою на виході насоса; зміною частоти
обертання робочого колеса турбомеханізму та реґулюванням подачі активним
реґулювальним пристроєм, установленим у трубопровідній мережі.
Основні параметри турбомеханізмів і електродвигунів, які використано у
лабораторному комплексі, наведено в табл. 1.10, 1.11. На рис. 1.12, 1.13
наведено паспортні характеристики насосів.

HL
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Рисунок 1.11 – Зовнішній вигляд панелі керування стендом
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Таблиця 1.1 – Технічні дані турбомеханізмів
Позначення

Тип насоса

на схемі

Подача

Напір,

м3/год

м

Частота
обертання,
об/хв

Н1

WilloMHI 202.1

5

22

2950

Н2

Willo MHI 402.1

8

18

2950

Турбіна

Pedrolo

1,2

22

2950

Таблиця 1.2 – Технічні дані двигунів
Позначен-

Тип

N,

Uном,

Iном,

ня на схемі

ел. двигуна

кВт

В

А

АД1

MHI 202-1/E/3

0,83

380

1,7

АД2

MHI 402-1/E/3

0,83

380

ГПТ–2

0,18

90

АГ

N, кВт

η

,

n0,

%

об/хв

0,72

66

3000

1,7

0,72

66

3000

2

-

60

1500

сos

Н, м

0,8
0,8

Н-Q

20

0,6
0,6
η-Q
0,4

0,2

0

0,4

10

N-Q

0,2
0

0
0

1

2

3

4

3
5 Q, м /год

Рисунок 1.12 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–202
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Рисунок 1.13 – Паспортні характеристики відцентрового насоса типу MHI–402
Протитиск

(статичний

напір)

у

системі

створюється

за

рахунок

розширювального бака, установленого у найвищій точці системи. Для
обмеження зворотного руху рідини та захисту насоса від гідроудару в
нагнітальному трубопроводі Н2 установлено зворотний клапан ЗК.
Для регулювання витрати рідини в системі шляхом дроселювання та
дослідження явища гідроудару, фізичну модель НК оснащено засувкою Z6 з
керованим електричним приводом. Керування електроприводом засувки
здійснюється за допомогою блока керування БКЗ, причому живлення ЕП може
здійснюватися від перетворювача частоти ПЧ2 чи безпосередньо від
електромережі.
У силовому ланцюзі АД1 установлено трифазний перетворювач частоти
ПЧ1 із номінальною вхідною напругою 380 В, технічні дані якого наведено у
табл. 1.3. Контроль миттєвих значень струму, напруги та діючих значень
споживаної потужності системи перетворювач частоти – асинхронний двигун
(ПЧ1-АД1) здійснюється датчиками напруги ДН1–ДН3, струму ДС1–ДС2 та
ватметром W1 відповідно. Контроль швидкості обертання АД1 здійснюється за
допомогою тахоґенератора ТГ1, установленого на одному валу з АД1
(рис. 1.10) та тахометра n1 (рис. 1.11).
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У силовому ланцюзі АД2 також установлено трифазний перетворювач
частоти ПЧ2, технічні дані якого наведені у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Технічні дані перетворювачів частоти
Тип

S,
кВА

Uном,
В

Iном,
А

Потужність
приводного
ЕП, кВт

ПЧ1

Lenzesmd 302L4TXA

3

400

8,3

0,83

ПЧ2

Mitsubishi Electric
FR–D700

1,5

380

5,9

0,83

Позначення
на схемі

Контроль миттєвих значень струму та напруги, діючих значень споживаної
потужності системи ПЧ2–АД2 здійснюється за допомогою датчиків напруги
ДН4–ДН6, струму ДС3–ДС4 та ватметра W2 відповідно. Контроль швидкості
обертання приводного двигуна другого насоса відбувається за допомогою
тахоґенератора ТГ2, який установлено на одному валу з АД2 (рис. 1.10) та
тахометра n2 (рис. 1.11).
Для дослідження альтернативних методів регулювання продуктивності НК
на базі активних регулювальних пристроїв у трубопровідній мережі фізичної
моделі НК увстановлено гідравлічну машину, що працює в турбінному режимі
та підключається до робочого контуру гідромережі за допомогою засувок Z18 і
Z19. На одному валу з турбінним аґреґатом установлено асинхронний генератор
(АГ), що генерує енергію в електромережу через перетворювач частоти ПЧ3.
Контроль струму, напруги і потужності АГ здійснюється амперметром А3,
вольтметром U3 і ватметром W3 відповідно; контроль швидкості обертання
вала турбіни відбувається за допомогою тахоґенератора ТГ3, який установлено
на одному валу з АГ (рис. 1.11), та тахометра n2 (рис. 1.12).
Для дослідження кавітаційних процесів у гідромережі НК передбачено два
кавітаційні контури К1 та К2. Оскільки кавітаційні явища мають змінний
характер і залежать від температури рідини, у НК існує можливість підігріву
робочої рідини за допомогою нагрівача, що живиться від тиристорного
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регулятора напруги (ТРН). Технічні дані ТРН наведено в табл. 1.4.

Таблиця 1.4 – Технічні дані ТРН
Позначення на схемі

Uном,В

Iном,А

Потужність навантаження, кВт

ТРН

200-400

10

2

Сигнали з електронних датчиків тиску Дт1 – Дт5, витрати Q1, Q2, напруги
ДН1 – ДН6, струму ДC1 – ДC4 та тахогенераторів ТГ1–ТГ3 надходять на плату
аналогово-цифрового перетворення (АЦП). Технічні дані датчиків і ватметрів,
що використовуються в комплексі, наведено в табл. 1.5–1.9.
Усі вимірювальні канали струму і напруги мають гальванічну ізоляцію від
силових ланцюгів. Плата датчиків струму побудована на основі датчиків струму
фірми AllegroMіcroSystems типу ACS750LCA-050, виконаних на основі ефекту
Хола. Блок датчиків напруги базується на підсилювачах з гальванічною
розв’язкою типу HCPL 7800A.

Таблиця 1.5 – Технічні дані датчиків струму та напруги
Параметр

Датчик струму

Датчик напруги

Діапазон вхідних величин

–50 А…0…+50 А

–400 В…0…+400 В

Діапазон вихідних величин

–12В…0…+12В

–12 В…0…+12 В

Частотний діапазон

13 кГц

85 кГц

Точність вимірювань

<2%

<1%

Нелінійність

<5%

< 0.1 %

Вхідний опір

< 0,001 Ом

> 1 МОм

Допустима напруга ізоляції

3 кВ

1 кВ

Робочі діапазони температур –20…+85°С

–40…+100°С

Таблиця 1.6 – Технічні дані датчиків швидкості
Позначення
на схемі
ТГ1,ТГ2,ТГ3

n,
об/хв
3000

Тип
ТГ-24-03
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Вихідна
напруга, U, В
0–10

Таблиця 1.7 – Технічні дані ватметрів
Позначення
на схемі

Тип
приладу

W1– W3

Ц301

Як

лічильник

Рід
вимір.
струму
змін.

рідини

в

Uном,
В

Iном,
А

W,
кВт

Частота
мережі

Клас
точності

380

5

1

50

1.5

лабораторному

комплексі

використано

ультразвуковий двоканальний лічильник рідини Ергомера – 125.Б, призначений
для роботи в автоматизованих системах вимірювання, контролю та керування,
який забезпечує безперервне перетворювання

вимірюваних величин –

температури, витрати, тиску в уніфіковані струмові та імпульсні сигнали, в
цифровий сигнал по протоколу обміну RS-232 або RS-485. Лічильник
забезпечує вимірювання маси і масової витрати води, забезпечує індикацію
фізичних величин та службової інформації.
Основні параметри витратоміра:
– мінімальна витрата Qmin……………………0,46 м3/год
– максимальна витрата Qmax………..…...…...23 м3/год
– температура вимірюваної величини ...…….1…150°С
Як датчики тиску у фізичній моделі НК використовуються датчики тиску
HoneywellST2000

та

JumodTRANSp02.

Датчик

тиску

HoneywellST2000

використовується для вимірювання абсолютного й відносного тиску рідин.
Такий електронний датчик тиску є мікропроцесорним вимірювальним
пристроєм, який функціонально складається із чотирьох п’єзорезисторів, що
з’єднані мостовою схемою. Датчик тиску JumodTRANSp02 призначений для
вимірювання

відносного

й

абсолютного

тиску

газів,

парів

і

рідин.

Перетворювач тиску JumodTRANSp02 працює за п’єзорезистивним або
тонкоплівковим тензометричним принципом. Вихідний сигнал датчика тиску –
постійний струм, значення якого прямо пропорційне вхідному тиску. Основні
параметри датчиків тиску Honeywell та Jumo наведено в табл. 1.8.
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Таблиця 1.8 – Основні параметри датчику тиску HoneywellST2000

Тип

Максимальний
вимірюваний
тиск
Hmax, кгс/см2

Мінімальний
вимірюваний
тиск
Hmin, кгс/см2

Вихідний
сигнал
I, мА

Клас
точності
приладу

HoneywellST2000

407,9

0

4  20

0,5

JumodTRANSp02

204

0

4  20

0,5

З’єднання датчиків з ЕОМ відбувається за допомогою перетворювача
Е14-440 та рознімання 011В-37Р. Зовнішній вигляд контактів цифрового
рознімання наведено на рис. 1.14 і в табл. 1.9 відповідно. За допомогою модуля
Е14-440, оснащеного АЦП та ЦАП, відбувається опитування датчиків, обробка
даних і відпрацювання сигналів керування відповідно до визначеного
алгоритму функціонування і команд оператора. Технічні характеристики АЦП
та ЦАП модуля Е14-440 наведено у табл. 1.10, 1.11.
Таблиця 1.9 – Характеристика контактів рознімання 011В-37Р
Сигнал
IN<1...16>
OUT<1...16>

Загальна
Напрям
точка
Digital
Вхід
GND
Digital
GND

Digital GND —

Вихід
—

+5 В

Digital
GND

Вихід

+3,3 В

Digital
GND

Вихід

INT

Digital
GND

Вхід

Призначення
16-бітовий цифровий вхід: IN1-молодший
біт (0-й біт). IN16- старший біт (15 біт).
16-бітовий цифровий вихід: OUT1 –
молодший біт (0-й біт). OUT 16-старший
біт(15-біт)
Цифрова земля
Вихід нестабілізованої напруги +5 В для
живлення зовнішніх ланцюгів (беруться
прямо із USB-кабелю). Не більше 40 мА
Вихід стабілізованої напруги +3,3 В для
живлення зовнішніх ланцюгів. Не більше
10 мА
Вхід зовнішньої цифрової синхронізації
сигналу.
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Рисунок 1.14 – Зовнішній вигляд цифрового рознімання 011В-37Р
Таблиця 1.10 – Параметри ЦАП модуля Е14-440
Кількість каналів
Розрядність
Максимальна
сумарна
перетворення
Час встановлення
Макс. вихідний струм
Вихідний діапазон

2
12 біт
частота

125 кГц
8 мкс
2 мА
±5В

Таблиця 1.11 – Технічні характеристики АЦП модуля Е14-440
Кількість каналів

16 диференціальних
загальною землею

Розрядність АЦП

14 біт

Діапазони вхідного сигналу

± 10 В; ± 2,5 В; ± 0,625 В: ± 0,156 В

Напруга синфазного сигналу

± 10В (не залежить від діапазону)

Розрядність,
розрахована
за Посилення 1
13,8 біт
відношенням сигнал / шум на Посилення 413,8 біт
заземленому вході РСтА при частоті Посилення 16 13,5 біт
АЦП 400 кГц
Посилення 64
13,0 біт
Розрядність,
розрахована
по
відношенням сигнал / (шум+гармоніки)
отримана
при
оцифруванні
Посилення 4
13,2 біт
синусоїдального сигналу частотою
10 кГц з амплітудою 5 В при частоті
запуску АЦП 400 кГц
Час перетворення

2,5 мкс
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або

32

із

Продовження табл. 1.11
Вхідний опір при одноканальному
Не менше 1 МОм
введенні
Максимальна частота перетворення

400 кГц

Захист входів

При ввімкненому живленні ±30В
При вимкненому живленні ±10 В

Інтегральна нелінійність перетворення Макс. ± 1,5 МЗР
Диференціальна
перетворення

нелінійність

Зміщення нуля без калібрування

Макс.– 1 до +1,5 МЗР
Макс. ± 4 МЗР

Як запірно-регулувальну арматуру Z6 в НК використовують клинову
засувку з діаметром клина 50 мм, призначена для закриття і відкриття
трубопроводу з чистою водою при тиску до 16 бар. Як привод засувки
використовується черв’ячний мотор-редуктор С03218.WMHB1A.75E фірми
DavidBrown з передаточним числом 8,59. Мотор-редуктор оснащено трифазним
асинхронним двигуном потужністю 0,75 кВт. Частота обертання вихідного валу
складає 337 об/хв. Для контролю та індикації положення регулювальної
електроприводної засувки використовується пристрій фірми ОВЕН, котрий
здійснює функції дистанційного керування та захисту електропривода. Схема
підключення пристрою керування ОВЕН до ЕП та його зовнішній вигляд
наведено на рис. 1.15, 1.16 відповідно.
Технічні

дані

двигуна

та

мотор-редуктора

DavidBrown

наведено

в табл. 1.12, 1.13 відповідно.

Таблиця 1.12 – Технічні дані двигуна мотор-редуктора
Позначення
на схемі

Тип ел.
двигуна

N,
кВт

Uном,
В

Iном,
А

сos

n, об/хв

АД

DM180K2

0,75

380

1,81

0,79

2871
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Рисунок 1.15 – Схема підключення двигуна засувки

Рисунок 1.16 – Зовнішній вигляд передньої панелі пристрою керування та
захисту ОВЕН ПКП1 електропривода засувки
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Таблиця 1.13 – Технічні дані мотор-редуктора
Вихідна частота
обертання, об/хв
337

Передаточне
відношення
8,59

Обертальний
момент, Н·м
36

Вхідна частота
обертання, об/хв
2871

У фізичній моделі НК гідромережа виконана з поліпропіленових труб,
технічні дані яких наведено в табл. 1.14.
Таблиця 1.14 – Технічні дані труби
Матеріал і тип
труби

Зовнішній
діаметр, мм

Температура
робочого середовища,
ºС

Робочий тиск,
МПа

Поліпропілен,
РР-R

63
50

до + 80

до 16

Технічні параметри трубопровідної арматури (засувок, шарових кранів,
зворотного клапану), яка використовується в НК, наведено в табл. 1.15.

Таблиця 1.15 – Технічні дані трубопровідної арматури
Назва
Засувка з ЕП
Шарові крани
Зворотний клапан

Діаметр умовного
проходу, мм

Умовний тиск,
МПа

50
25
50
63
50

0,6

Температура
робочого
середовища, Сº
до + 120

0,6

до + 150

0,6

до 600

Порядок запуску насосів
Перед запуском Н1 необхідно відкрити засувку Z27 і перекрити засувку Z14.
Для подачі живлення на стенд необхідно ввімкнути автоматичний вимикач QF1,
вибрати за допомогою тумблера SA3, натиснути кнопку К1 « »׀та подати живлення
на ПЧ1 і ТРН (рис. 1.17). Для подачі сигналу дозволу на ввімкнення приводного
двигуна Н1 необхідно перемикач SA1 установити в положення «П». Для зупинки
приводного двигуна Н1 необхідно перемикач SA1 установити в положення «С».
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Знеструмлення ПЧ1 виконується натисненням кнопки К1 «○».
Запуск

Н2

також

необхідно

виконувати при відкритій засувці Z28 і
закритій – Z17. Як і в попередньому
випадку,

подача

здійснюється
Рисунок 1.17 – Загальний вигляд
панелі керування ТРН

QF1.

Після

живлення на стенд

автоматичним
цього

за

вмикачем
допомогою

перемикача SA2 необхідно вибрати режим
живлення приводного двигуна Н2 від ПЧ2
Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера
«Н»)

або

безпосередньо

від

мережі

(положення тумблера «З»). При живленні
Рисунок 1.18 – Зовнішній вигляд

електропривода другого турбомеханізму

панелі керування перетворювача

від ПЧ2 за допомогою натиснення кнопки

частоти Mіtsubіshі FR-D740

К2 « »׀необхідно подати живлення на
силові ланцюги ПЧ2. Знеструмлення ПЧ2

виконується натисненням кнопки К2 «○». При цьому запуск Н2 виконується
безпосередньо з панелі ПЧ2. Для цього необхідно перевести Mіtsubіshі FR-D740 у
режим керування з пульта «PU» за допомогою кнопки PU/EXT (рис. 1.18). Після
натиснення кнопки RUN на виходах силових клем перетворювача з’явиться
напруга, частота й амплітуда якої змінюється за допомогою «поворотного диска».
Для зупинки Н2 необхідно на панелі ПЧ2 натиснути кнопку STOP/RESET. При
живленні електродвигуна Н2 безпосередньо від енергомережі його запуск і зупинка
здійснюється кнопками К3 « »׀і К3 «○» відповідно.
Живлення електрифікованої засувки, як і насоса Н2, також може
здійснюватися від ПЧ2 Mіtsubіshі FR-D740 (положення тумблера «З») або
безпосередньо від мережі (положення тумблера «Н»). При цьому керування
ступенем відкриття засувки в обох випадках здійснюється кнопками

, які

розташовані на панелі блока БК спільно з індикацією, яка відображує ступінь
відкриття/закриття засувки. При живленні електропривода засувки від ПЧ2 за
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допомогою натиснення кнопки К2 « »׀необхідно подати живлення на силові
ланцюги ПЧ2. Знеструмлення ПЧ2 виконується натисненням кнопки К2 «○». При
цьому керування живленням на виході силових клем ПЧ2 виконується
безпосередньо з його панелі керування. Для цього необхідно перевести Mіtsubіshі
FR-D740 у режим керування з пульта «PU» за допомогою кнопки PU/EXT.
Після натиснення кнопки RUN на виходах силових клем з’явиться напруга,
частоту й амплітуду якої можна змінювати за допомогою «поворотного диска».
Для знеструмлення вихідних силових клем необхідно на панелі ПЧ2 натиснути
кнопку STOP/RESET. При живленні електродвигуна засувки безпосередньо від
енергомережі підключення та відключення блока БКЗ до неї здійснюється
кнопками К3 « »׀і К3 «○» відповідно.
При роботі з фізичною моделлю НК існують такі застереження:
– перед проведенням робіт переконатися у наявності в баку рідини. Якщо
остання відсутня (або її недостатня кількість) заповнити бак водою із системи
комунального водопостачання. Для цього необхідно перекрити засувки Z15, Z4,
Z29 і відкрити засувки Z12, Z2, Z15, Z28; після заповнення бака – перекрити
засувку Z2;
– не запускати Н1 при відкритій засувці Z14 і перекритій засувці Z27. Якщо Н1 не
розвиває при роботі на закриту засувку Z4 напір 20 м, необхідно переконатися у
правильності напрямку обертання приводного двигуна Н1. Якщо вал двигуна
обертається у зворотному напрямку – відключити живлення та повідомити
спеціаліста з обслуговування лабораторного комплексу;
– якщо насос обертається у правильному напрямку та все одно при роботі на
закриту засувку Z4 не розвиває напір 20 м, це може свідчити про наявність повітря в
робочому колесі насоса. Для забезпечення виходу повітря з Н1 необхідно за
допомогою перетворювача частоти знизити частоту живлення приводного двигуна
Н1 до 50 % (засувки Z14 і Z27 повинні мати відкрите положення, засувка Z4 –
закрите), після чого поступово відкривати засувку Z2 для подачі рідини із
системи комунального водопостачання у напрямку зустрічному подачі Н1 доки
повітря не вийде з робочого колеса насоса. Тоді, поступово закриваючи засувку
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Z2, відкрити Z4, тобто забезпечити циркуляцію рідини «система-бак», після чого
збільшити частоту живлення приводного двигуна Н1 до номіналу.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути ЕОМ і завантажити програму запису даних.
2. Виконати настройки програми запису даних згідно з інструкціями
викладача.
3. Перекрити засувки Z1, Z2, Z4, Z9, Z11, Z15 – Z20, Z23 – Z25, Z29, відкрити
засувки Z6 – Z8, Z26, Z28.
Попередження
– не запускати насос Н1 при закритій засувці Z27;
– не вмикати ПЧ, не вивчивши інструкцію користувача.
4. Подати живлення до силових та керуючих ланок стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
5. Подати живлення на ПЧ за допомогою перемикача SA3 (перевести
перемикач SA3 в положення «ПЧ»).
6. Запустити двигун, перевівши перемикач у SA4 в положення «ON».
Перемикач SA5 повинен бути у положенні «OFF».
7. Установити

кут

відкриття

напівпровідникових

ключів

«0»

задавачем «0 (А)».
8. Виконати запис миттєвих значень витрати Q рідини, тиску на вході pвак
(вакуумметр ВМ1) та виході p1 (датчик ДТ1) насоса Н1, потужності N1 й частоти
обертання n1 АД1. Дані вимірювань занести до таблиці 1.3.
9. Сформувати масив даних для подальшої обробки в середовищі
Mathcad.
10. Повторити дії, описані в пункті 8 для випадків, коли Z6 прикрита на
20, 40, 60, 80 % і повністю закрита. Положення засувки Z6 установлюється за
допомогою пристрою керування та захисту електропривода засувки ОВЕН
ПКП1, для чого необхідно скористатися кнопками
11. Закрити засувку Z6.
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.

12. Зупинити АД. Перевести перемикач SA4 і SA5 у положення «OFF».
Вимкнути QF1.
13. Розрахувати ККД насоса Н1:

pQ
з 1 ,
N
де Q – витрата, м3/с; p1 – тиск на виході насосу Н1, Па; N – потужність,
споживана приводним двигуном, Вт.
Результати розрахунків занести до табл. 1.16.
14. Розрахувати кутову частоту обертання насоса:

щ

n
,
9,55

де n – частота обертання насоса, об/хв.
Результати розрахунків занести до табл. 1.16.
15. Виконати розрахунок моменту на валу АД:

M 

N
.
щ

Результати розрахунків занести до табл. 1.16.
16. Побудувати напірно-витратні H  Q , hвак  Q , енергетичні N 1  Q ,   Q
та механічну   M характеристики насоса.
Таблиця 1.16 – Технологічні та енергетичні показники насоса
Експериментальні дані
№
пор.
1

Положення
Z6

Q,
м3/ч

p1,
кПа

pвак,
кПа

Розрахункові
величини
N1,
кВт

2

Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості.
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n1,
об/хв

η

ω, с-1

М, Н м

3. Спрощена функціональна схема насосної установки.
4. Технічні параметри обладнання, яке використовується у стенді.
5. Розрахунок значень ηi, ω i, М i.
6. Таблиця експериментальних і розрахункових даних.
7. Графіки залежностей H  Q , hвак  Q , N 1  Q ,   Q ,   M .
8. Аналіз отриманих результатів. Висновки з роботи.
Контрольні питання
1. Охарактеризувати будову та принцип дії поршневого та пластинчастого
насосів.
2. Які

основні

параметри

НА?

Що

розуміють

під

паспортними

характеристиками насосів?
3. Описати принцип дії та будову відцентрового та осьового насосів.
4. Який вигляд мають напірно-витратні та енергетичні характеристики
відцентрового, поршневого та пластинчастого насосів?
5. Як

описують

характеристику

гідромережі?

Що

розуміють

під

протитиском комунікаційної системи?
6. Які існують методи реґулювання продуктивності насосних аґреґатів?
7. Дати характеристику реґулювання параметрів НУ дроселюванням,
зміною швидкості робочого колеса та за допомогою напрямного апарата.
8. Які існують способи запуску насосних аґреґатів?
9. Який вигляд мають механічні характеристики відцентрового насоса при
різних значеннях протитиску?
10. Які умови треба виконати для безпечного запуску та зупинки насосного
аґреґата?
Література: [2, 3-9].
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Лабораторна робота № 2
Тема. Дослідження робочих характеристик гідромережі
Мета: дослідження особливостей режиму руху рідини в трубопроводі;
набуття навичок визначення характеристик гідромережі
Короткі теоретичні відомості
Напір, створюваний насосом, складається зі статичного напору Hc, що
йде на піднімання рідини на певну висоту (геодезичний напір), і
динамічного напору, необхідного для подолання гідродинамічного опору
мережі h  Rc Qc 2 (рис. 2.1).
Характеристику трубопроводу (мережі) виражають рівнянням:

H  H c  Rc Q 2 ,

(2.1)

де Hc – статичний напір, м; Rc – гідродинамічний опір мережі, що залежить від
довжини мережі, величини діаметра трубопроводу, шорсткості стінок і
наявності місцевих опорів (колін, зворотних клапанів, засувок), с2/м5.
За відсутності протитиску рівняння характеристики мережі має вигляд:
H  Rc Q 2 .

(2.2)

Таким чином, характеристика трубопроводу може бути зображена
сім’єю парабол (рис. 2.1), крутість гілки якої залежить від величини опору
гідромережі Rc.
При відомих динамічних втратах у трубопроводі можна визначити
гідродинамічний опір Rc, який залежить від конфігурації, матеріалу та
геометричних розмірів трубопроводу, режиму руху, температури, густини та
фазності рідини.
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Рисунок 2.1 – Схема трубопроводу та його характеристика

Різний характер руху рідини приводить до різних залежностей зміни
гідравлічного опору і, як наслідок, втрат тиску (енергії). При аналізі напірного
переміщення рідини розрізняють два режими її руху [20]: ламінарний, що
характеризується шаруватою структурою потоку і параболічною формою
епюри швидкостей (рис. 2.2, а), і турбулентний – пов’язаний з хаотичним
неврегульованим рухом частинок рідини, при якому спостерігається деяке
викривлення епюри швидкостей (рис. 2.2, б).
Під час ламінарної течії рідини в круглих трубах швидкість розподіляється
по перерізу згідно з параболічним законом – рідина рухається шарами,
частинки рідини переміщуються з однаковою швидкістю і не перемішуються.
Такий режим спостерігається в тонких капілярних трубках, у порах ґрунту і під
час руху дуже в’язких рідин.
Для оцінювання режиму руху рідини в гідродинаміці використовують
безрозмірний критерій (число) Рейнольдса [20]:

Re 

d
,
н

(2.3)

де  − швидкість потоку; d − діаметр трубопроводу;  − кінематичний
коефіцієнт в’язкості. Значення в’язкості води для різної температури наведено в
табл. 2.1.
35

Таблиця 2.1 – Кінематична в’язкість води при різній температурі
Температура, °C
Вязкость, м2/с ×10-6

10
1,307

20
1,004

30
0,801

40
0,658

50
0,658

60
0,475

70
0,413

У разі, коли сили в’язкого тертя переважають над силами інерції, має місце
ламінарний режим течії, інакше – спостерігається турбулентний режим течії.
При досягненні числом Рейнольдса критичного значення ламінарний режим
змінюється на турбулентний ( Rе  2300 ) .
r
r0

r
r0


0


0





 − середня швидкість потоку;
осі;

r
− відношення радіуса труби до відстані від її
r0


− відношення швидкості потоку на певній відстані від осі труби до
0
швидкості на осі труби

Рисунок 2.2 – Епюри швидкостей у ламінарному а) і турбулентному б) потоках
Турбулентний режим є складнішим і супроводжується перемішуванням
частинок рідини, що переміщаються зі швидкістю, яка постійно змінюється, у
будь-якій точці потоку. Цей режим найчастіше має місце на практиці. Нижче
наведено розрахункові співвідношення для турбулентного режиму течії.
Розрахунок трубопровідної мережі полягає у визначенні втрат напору на
кожній з ділянок мережі при заданих витраті й довжині кожної ділянки [8].
Розрізняють втрати напору по довжині трубопроводу hдовж і втрати на
подолання місцевих опорів hм :
h  hдовж  h м .
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(2.4)

Втрати напору по довжині трубопроводу визначаються в загальному
випадку за формулою Дарсі-Вейсбаха:

hдовж

l 2
л
,
d 2g

де l – довжина труби, м; d – її діаметр, м;  

(2.5)

4Q
– швидкість рідини в трубі, м/с;
рd 2

л – коефіцієнт, який враховує тертя рідини об стінку труби, що залежить від

матеріалу й стану стінки труби (для наближених розрахунків можна взяти
2
2
л  0,02  0,03 ); g  9,81 м/с – прискорення вільного падіння, м/с .

Місцеві опори в трубопроводах зумовлені різними факторами: різкою
зміною конфіґурації живого перерізу потоку, пов’язаною з установленням
запірно-реґулювальної арматури; різким розширенням (звуженням) труб;
виходом у трубу з резервуара; різким поворотом труби. Втрати напору на
подолання місцевих опорів визначаються за формулою:

2
hм   о
,
2g

(2.6)

де о – коефіцієнт місцевого опору для ділянки труби, що залежить від виду
місцевого опору й від числа Рейнольдса та визначається за таблицями з
довідника [8].
При розрахунках кожний місцевий опір може бути замінений
еквівалентною довжиною труби, де втрати напору такі самі, як і в
місцевому опорі. Позначивши через k1 відповідний приведений коефіцієнт,
замінимо  о  k1l .
Тоді, після перетворення виразів (2.5), (2.6), отримаємо:
л  8lQ 2

h   k1   2 4  SlQ 2 ,
dр d g


(2.7)

л
8
де S   k1   2 4 – питомий опір завдовжки 1 м при одиничній витраті,
dр d g


який визначають за табличним даними [8].
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Порядок виконання роботи
1. Увімкнути ЕОМ і завантажити програму запису даних.
2. Виконати настройки програми запису даних згідно з інструкціями
викладача.
3. Перекрити засувки Z1, Z2, Z4, Z9, Z11, Z15 – Z20, Z23 – Z25, Z29, відкрити
засувки Z6 – Z8, Z26, Z28.
Попередження
– не запускати насос Н1 при закритій засувці Z27;
– не вмикати ПЧ, не вивчивши інструкцію користувача.
4. Подати живлення у силові та керуючі ланки стенда ввімкненням
автоматичного вимикача QF1.
5. Подати живлення на ПЧ за допомогою перемикача SA3 (перевести
перемикач SA3 в положення «ПЧ»).
6. Запустити двигун, перевівши перемикач у SA4 в положення «ON».
Перемикач SA5 повинен бути у положенні «OFF».
7. Установити

кут

відкриття

напівпровідникових

ключів

«0»

задавачем «0 (А)».
8. Виконати запис миттєвих значень витрати Q рідини, тиску на виході насоса
р1 і в трубопроводі р2. Дані вимірювань занести до табл. 2.2. Сформувати
масив даних для подальшої обробки в середовищі Mathcad.
9. Виконати вимірювання, описані в п. 8 для випадків, коли значення частоти
напруги живлення АД1 становить 35, 40, 45 Гц. Значення частоти напруги
живлення регулюється задавачем «Ч».
10. Після виконання досліду засувку Z6 повністю відкрити.
11. Установити частоту напруги живлення АД1 50 Гц.
12. Закрити засувку Z26, відкрити Z11, Z22 (робота Н1 на контур з протитиском).
13. Виконати дії, описані в п. 8–9 з подальшим занесенням експериментальних
даних до табл. 2.2.
14. Закрити засувку Z6.
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15. Зупинити АД. Перевести перемикач SA4 та SA5 у положення «OFF».
Вимкнути QF1.
16. Розрахувати гідравлічний опір трубопроводу та ділянки трубопроводу
для різних значень частоти напруги живлення, кг/м7:

R s1 

p1
Q1 2

; Rs2 

p2
Q1 2

,

де Q – витрата, м3/с; p – тиск, Па.
Результати розрахунків занести до табл. 2.2.

Таблиця 1.16 – Технологічні та енергетичні показники насоса
Експериментальні дані
№
пор.
1

Положення
Z6

f,
Гц
50

2

Засувка Z6
закрита

45

3

35

5

50
Засувка Z6
відкрита

7
8

p1,
кПа

p2,
кПа

40

4
6

Q,
м3/ч

Розрахункові величини
Rs1 ,
Rs 2 ,
Re ,
7
7
кг/м кг/м
кг/м7

45
40
35

17. Розрахувати число Рейнольдса для різних значень частоти напруги
живлення:

Re 
де  

Q1
S

d
,
н

– швидкість руху рідини, м/с; S – площа перерізу круглого

трубопроводу, м2; d − діаметр трубопроводу;  − кінематичний коефіцієнт
в’язкості.
Результати розрахунків занести до табл. 2.2.
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18. Побудувати напірно-витратні H  f Q  характеристики гідромережі, та
графічні залежності гідравлічного опору R s1  f Q  , R s 2  f Q  трубопроводу
та числа Рейнольдса Re  f Q  від продуктивності насоса при різних значеннях
протитиску.
Зміст звіту
1. Титульна сторінка (див. додаток А).
2. Мета, короткі теоретичні відомості, хід роботи.
3. Спрощена функціональна схема насосної установки.
4. Технічні параметри обладнання, яке використовується у стенді.
5. Розрахунок значень R s1 , R s 2 , Re .
6. Таблиця експериментальних і розрахункових даних.
7. Графіки залежностей H  f Q  , R s1  f Q  , R s 2  f Q  , Re  f Q  для
Нст = 1 м, Нст = 7 м.
8. Аналіз отриманих результатів.
9. Висновки з роботи.

Контрольні питання
1. Як визначають втрати напору в трубопроводі?
2. Як описують характеристику гідромережі?
3. Що розуміють під протитиском комунікаційної системи?
4. Які існують режими руху рідини?
5. Що визначає число Рейнольдса?
6. Чим змінювався режим руху рідини при виконанні лабораторної
роботи?
7. Які втрати напору існують при напірному русі рідини?
8. Як протитиск і гідравлічний опір впливають на напірно-витратну
характеристику гідромережі?
9. Чи вливає температура рідини на режим її руху? Якщо так, то як?
Література: [1, с. 13–34; 2, с. 30–42; 5; 6; 7, 177–189, 254–257].
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Лабораторна робота № 3
Тема.

Дослідження

принципу

дії

та

визначення

робочих

характеристик відцентрового вентилятора
Мета: вивчення особливостей функціонування відцентрових та осьових
вентиляторів; ознайомлення з методами реґулювання їх параметрів; набуття
навичок визначення робочих характеристик відцентрової повітродувки.
Короткі теоретичні відомості
Вентилятори широко застосовують у промисловості й комунальному
господарстві для вентиляції будинків, робочих місць, відсмоктування шкідливих
речовин у технологічних процесах та ін. [1, 3].
У теплоенергетичних установках вентилятори використовують для подачі
повітря до топкових камер пароґенераторів, переміщення паливних сумішей у
системах пилоприготування, відсмоктування димових газів і транспортування їх до
атмосфери.
Вентиляторами називаються нагнітачі обертального типу, призначені для
подачі газів або повітря з невеликим напором, приблизно до 15 кПа, при
густині газу ρ≈1,2 кг/м3. Величина їх подачі досягає 900·106 м3/год. Для привода
вентиляторів застосовують переважно асинхронні та синхронні електродвигуни
змінного струму потужністю від десятків кВт до декількох МВт.
Зазвичай розрізняють відцентрові та осьові вентилятори. Відцентрові
вентилятори застосовуються для подачі повітря або газу при відносно великому
тиску, а осьові – коли необхідно переміщати велику кількість повітря при
малому тиску [1, 2, 7].
Відцентрові вентилятори
Розглянемо конструктивну схему відцентрового вентилятора (рис. 3.1).
Повітря до вентилятора надходить через вхідний патрубок 1 і прямує до
робочого колеса 2, яке складається з маточини 5, ведучого диска 7, лопатей і
покривного кільцевого диска 9.
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Робоче

колесо

приводиться

в

обертання за допомогою маточини 5,
насадженої на робочий вал 6, який
передає рух безпосередньо від двигуна
або

за

допомогою

трансмісійної

передачі. На маточині змонтований диск,
до якого прикріплені лопаті робочого
Рисунок 3.1 – Конструктивна
схема відцентрового
вентилятора

колеса.

З

боку

входу

на

лопатях

робочого колеса кріпиться покривний
кільцевий

диск

9.

Робоче

колесо

розташовано в нерухомому спіральному
кожусі 8, який має на виході патрубок 4.
Повітря, що потрапляє через вхідний патрубок 1 до робочого колеса 2,
лопатями відкидається з великою швидкістю до периферії. Передача енергії
повітрю завершується в робочому колесі. Частина цієї енергії внаслідок силової
дії лопатей робочого колеса виходить у вигляді потенціальної енергії тиску.
Інша частина, залежно від ступеня реактивності робочого колеса, виходить у
вигляді кінетичної енергії (швидкісного напору). Повітря, що надходить з
великою швидкістю з робочого колеса, гальмується в кожусі вентилятора. При
цьому швидкісний напір перетворюється на потенціальну енергію тиску.
Спіральна форма кожуха сприяє цьому процесу. Надлишок тиску на виході з
вентилятора в патрубку 4 йде на подолання опорів і протитиску в нагнітальній
системі трубопроводів.
Осьові вентилятори
Вентилятор, конструкція якого забезпечує подовжнє переміщення повітря
вздовж його осі, називається осьовим. Найбільш простий осьовий вентилятор
(рис. 3.2) складається з: осьового лопатевого робочого колеса 1, кожуха 6,
вхідного колектора 7. На виході встановлюється дифузор 2 з вихідним
отвором 5. Передня частина втулки лопатевого колеса та електродвигун 4
вентилятора закриті аеродинамічними пластинами 8 і 3. Лопатеве колесо
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монтується безпосередньо на валу електродвигуна або на спеціальній втулці,
жорстко

насадженій

на

вал

електродвигуна, який знаходиться у
центрі повітряного потоку на одній осі
з кожухом вентилятора [2].
При
Рисунок 3.2 – Конструктивна
схема осьового вентилятора

лопатевого
всмоктується

швидкому

обертанні

колеса

повітря

через

колектор

7,

проходить через кожух 6, дифузор 2 і
викидається через вихідний отвір 5. Дифузор 7 використовується для
перетворення частини кінетичної енергії повітря на тиск. Тому тиск повітря за
лопатевим колесом у дифузорі більше, ніж у кожусі вентилятора.
Лопатеве колесо вентилятора складається зі втулки великого розміру (від
40 до 70 % діаметра колеса) із центральним отвором для вала. На втулці в
спеціальних пазах закріплені лопаті. Іноді лопаті кріпляться на спеціальному
ободі, який монтується на зовнішній поверхні втулки. Лопаті можуть бути
поворотними або закріпленими наглухо. Кількість лопатей коливається від 2 до
16, залежно від призначення вентилятора.

Технічні показники та характеристики вентиляторів
Крім напору, вентилятор характеризується об’ємною подачею Q, повним η
і статичним ККД ηст і потужністю N. При зміні частоти обертання вала
вентилятора й температури поданого газу всі ці величини змінюються.
Подача потужних відцентрових вентиляторів, які використовуються для
провітрювання шахт, досягає 1,8·106 м3/год, у теплоенергетиці – 900·106 м3/год.
Призначення вентиляторів – подача газу й одночасно підвищення його
потенційної енергії (статичного напору). У повній корисній енергії, яку надає
вентилятор газовому потоку, істотну частку становить кінетична енергія. Тому
оцінювання ефективності вентилятора повним ККД є недостатнім. Для
оцінювання вентиляторів з боку створюваного ними статичного напору введено
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статичний ККД ηст.
Таким чином, вентилятори характеризуються:
– повним ККД

з

сQH
,
1000 N

(3.1)

– статичним ККД
з cт 

сQH ст
.
1000 N

(3.2)

Відомо, що з ст  з . Для різних типів вентиляторів, залежно від вихідного
кута робочих лопатей в 2 л , різне й співвідношення між з ст і з . Орієнтовно з ст
менше за з на 20–30 %.
Основою для вибору вентилятора є найбільші подача Q і напір H, які він
повинен створювати, працюючи в заданій системі повітро- або газопроводів.
Каталожні

дані

належать

звичайно

до

нормальних

умов

( Т  293 K, Н 0  760 мм рт. ст.), тому вибір за каталогом роблять на подачу
Q к  1,05Q , напір H к  1,1Нс к /с , де ск – густина повітря (газу) за нормальних

умов.
За формулами (3.1) і (3.2) може бути розрахована необхідна потужність на
валу вентилятора за оптимального режиму (при з макс ).
Потужність приводного двигуна вентилятора беремо із запасом, що
враховує можливе відхилення режиму від розрахункового, зменшення ККД
вентилятора й старіння ізоляції двигуна в процесі тривалої експлуатації:

N дв  m

сQHg
,
1000зз п

(3.3)

де m  1,05  1,2 – коефіцієнт запасу потужності (беремо тим більший, чим
менша потужність на валу вентилятора);
безпосередньому

з’єднанні

валів

зп

вентилятора

– ККД передачі (при
й

двигуна

з п  1;

при

клинопасовій передачі – з п  0,92 ).
Характеристиками вентиляторів називають графіки залежностей напору,
потужності на валу й ККД від об’ємної подачі.
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Характеристики утворюються безпосереднім випробуванням вентиляторів
при постійній частоті обертання й будуються для повітря с  1,2 кг/м 3 .
При перерахуванні характеристик, побудованих для стандартних умов при

H 0  760 мм рт.ст., Т  293 К ,   50 % на натурні, варто мати на увазі, що
подача, напір і ККД залишаються незмінними, а тиск і потужність на валу
змінюються пропорційно до густини газу, що подається вентилятором, тобто

р  р0

с
с
та N  N 0
.
1,2
1,2

На рис. 3.3 і 3.4 зображено типові форми характеристик відповідно при
n = const та n = var.

Рисунок 3.3 – Розмірна характеристика вентилятора при n = const

7

10

Рисунок 3.4 – Розмірна характеристика вентилятора при n = var
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Дослідження характеристик осьових вентиляторів свідчить, що найбільша
витрата потужності в осьових вентиляторів виходить при закритій засувці
(Q = 0). Потім зі збільшенням подачі відбувається значний і різкий спад тиску і
потужності. Тому пуск осьового вентилятора повинен здійснюватися при
відкритій засувці. Забороняється експлуатація вентиляторів при η < 0,9ηmax. Ця
вимога

виключає

з

експлуатації

початкову

ділянку

сідлоподібної

характеристики при малих подачах.

Реґулювання параметрів вентиляторних установок
Особливого значення набуває питання реґулювання роботи вентиляторної
установки. Основними параметрами для визначення режиму провітрювання є
витрата повітря Q, м3/с, аеродинамічний опір R, кг·с2/м8 і втрата тиску
(дисперсія) у магістралі H М , кг/м2. Залежність між цими величинами
виражається рівнянням H М  RQ 2 . Величина R визначається геометричними й
конструктивними елементами мережі.
Реґулювання подачі вентиляторів можна провадити [2, 7]:
– зміною частоти обертання вала вентилятора;
– дроселюванням на вході й виході вентилятора;
– напрямними апаратами різних конструкцій на вході.
Перший спосіб вимагає застосування електродвигунів зі змінною частотою
обертання або засобів перетворювальної техніки. Такий спосіб застосовується
тільки для великих вентиляторів в особливо відповідальних установках.
Другий спосіб реґулювання дуже поширений через його конструктивну
простоту, однак даний метод характеризується нераціональними втратами
енергетичних і технологічних параметрів.
Третій спосіб застосовується для вентиляторів з великою подачею в
шахтних установках і особливо – в станційній теплоенергетиці [1, 3].
Характеристики вентиляторів з достатньою вірогідністю можна описати,
використовуючи характеристики пропорційності [3–5, 7–9]:
Характеристики при змінній частоті обертання будують за формулами:
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Q1 щ1 H 1  щ1 
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Qi щi H i  щi 
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щ  M
  1  , 1   1  .
 щi  M i  щi 

де Q1, H1, Nкор.1, Nмех.1, М1 – витрата, напір, корисна потужність, споживана
потужність, аеродинамічний момент вентилятора під час роботи на дану
мережу при номінальній швидкості обертання ω1 турбомеханізму; Qі, Hі, Nкор.і,
Nмех.і, Мі – те саме при швидкості ωі, відмінній від номінальної.
Характеристики

пропорційності,

що

являють

собою

квадратичні

параболи, свідчать, як змінюється напір і продуктивність при реґулюванні
швидкості обертання турбомеханізму й роботі на мережу з постійними
параметрами. Характеристики пропорційності збігаються з характеристиками
мережі, де ККД вентилятора залишається постійним. Ці залежності дійсні для
випадку, коли турбомеханізм працює на мережу без протитиску.
Опис функціональної схеми стенда
Лабораторний комплекс вентиляторної установки призначений для вивчення
режимів роботи вентиляторів, а також процесів, які відбуваються в трубопровідній
повітряній мережі.
Функціональну схему вентиляторної установки (ВУ) наведено на рис. 3.5.
До складу лабораторного стенда ВУ входять вентилятор В із приводним
двигуном АД; засувки Z1 і Z2, причому Z1 приводиться в дію електроприводом
ЕПЗ, до складу якого входить двигун Д та система керування ним СУ; датчик
тиску ДТ1 на виході вентилятора (перед засувкою) та датчик витрати ДВ.
Вентиляторна установка працює на видув до вентиляційної системи. У
силовому ланцюзі АД установлений однофазний перетворювач частоти ПЧ з
номінальною вхідною напругою 220 В. Контроль струму, напруги й споживаної
потужності системи ПЧ-АД здійснюється амперметром IАД, вольтметром UАД,
ватметром W відповідно; контроль швидкості обертання АД – датчиком
швидкості ДС. Датчики струму ДС1 і напруги ДН1 призначені для
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електронного зняття миттєвих значень струму й напруги, які діють у ланцюзі

220B

+

двигуна.

Рисунок 3.5 – Функціональна схема лабораторного стенда вентиляторної
установки

Паралельно

засувці

Z1

в

обвідному

трубопроводі

встановлено

турбомеханізм осьового типу, що працює в турбінному режимі.
На одному валу з турбінним агрегатом Т установлено генератор
постійного струму ГПС незалежного збудження. Контроль струму ГПС
здійснюється за допомогою амперметра Iт, а контроль напруги – вольтметра
Uт.

Паралельно

якірному

ланцюгові

генератора

увімкнено

активний

навантажувальний опір Rн.
Зміна режиму роботи генератора здійснюється за допомогою керуючого
випрямляча БЖЗ на обмотку збудження.
Контроль напруги та струму збудження ГПТ здійснюється вольтметром
Uз та амперметром Ау відповідно.
Розміщення вентиляторного та силового обладнання, контрольно48

вимірювальних приладів та органів керування зображено на схемі лицьової
панелі стенда (рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Загальний вигляд стенда з боку передньої панелі

Технічні дані обладнання, що використовується в лабораторному
комплексі, наведено у таблицях 3.1–3.8.

Таблиця 3.1 – Технічні дані вентилятора
Позначення Тип
Подача,
на схемі
вентилятора м3/год
Вентилятор

ВЦ4-75
№ 2.5

1200

Частота
Номінальний
Максимальний
обертання,
2
тиск, кгс/см
тиск, кгс/см2
об/хв
250
49

2750

700

Таблиця 3.2 – Технічні дані електродвигуна
Позначення

Тип

ел. N,

на схемі

двигуна

АД

АИР63В2У3

Uном,

Iном,

кВт

В

А

0,55

380

1,3

сos 



n, об/хв

0,86

76%

2750

Таблиця 3.3 – Технічні показники перетворювача частоти
Позначення
на схемі

Тип

S,
кВА

ПЧ

ATV11
1,4
HU12M2E

Uном,
В

Iном,
А

Потужність
приводного ЕП, кВт

220–240 6,3

0,55

Таблиця 3.4 – Технічні дані датчика витрати
Позначення на
Тип
схемі
ДСО-7122С

ДР

Перепад
тиску,
кгс/см2

Робочий
тиск,
кгс/см2

Межі вимірюваного
тиску,
кгс/см2

0,063

160

0–40

Таблиця 3.5 – Технічні дані датчика тиску
Позначення
схемі
ДД1

на

Тип

Макс. вим. Вихідний
тиск,
сигнал
рmax, Па
I, мА

Клас
приладу

SDF5000U

500

0,5

0–10

точності

Таблиця 3.6 – Технічні дані вольтметрів, амперметрів і ватметрів
Позначення
на схемі

Тип
Рід вимір.
приладу струму

Uном, Iном,
В
А

W,
кВт

UАД
IАД
Iт
Uт
Uв
Ав
W1

Е8030
Е365-1
Е377
Е8030
Е8030
Е365-1
Д365

500
500
500
220

2

змінний
змінний
змінний
змінний
змінний
змінний
змінний

50

3
0,075
3
5

Частота
мережі,
Гц

Клас
точ.

50

2,5
1,5
1,5
2,5
2,5
1,5
1,5

Таблиця 3.7 – Технічні дані турбіни

Позначення
на схемі

Число
лопатей

Радіус
колеса
турбіни, м

Т

8

0,085

Швидкість
Потужність потоку
турбіни, Вт повітря,
м/с
60

18

Номінальна
швидкість
обертання
n, об/хв
5000

Таблиця 3.8 – Технічні дані генератора постійного струму
Позначення

Тип

на схемі

двигуна

ГПТ

ел.

КПА-561

Uном,

Iном,

В

А

30

1,5

сos 

n,
об/хв

0,85

5000

Модель повітродувки дозволяє досліджувати енергетичну ефективність
роботи ВУ, що працює на реальну аеродинамічну мережу при використанні
таких методів реґулювання продуктивності: засувкою, установленою на виході
вентилятора; зміною частоти обертання робочого колеса вентилятора й
напрямним апаратом, установленим на вході турбомеханізму; активним
впливом на комунікації; комбіноване реґулювання продуктивності.
Датчик витрати
Турбінні витратоміри є лічильниками об’єму і працюють за принципом
лічильників з крильчаткою Вольдмана. Вони реєструють об’єм, що проходить
через поперечний переріз труби, використовуючи середню швидкість потоку.
Колесо турбіни має малу масу і розташовано в корпусі датчика
концентрично. Потік набігає на колесо турбіни в осьовому напрямку.
Заспокійливий пристрій зрівнює потік, таким чином, що колесо піддається дії
квазіламінарного потоку. Число обертів колеса турбіни пропорційне середній
швидкості потоку через поперечний перетин. Тим самим число обертів у
широкому діапазоні пропорційне об’ємній витраті.
Після підсилення і перетворення сигналу чутливого елемента витратоміра
виходить сигнал у вигляді прямокутних імпульсів. Число імпульсів за одиницю
часу пропорційне миттєвому значенню витрати.
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Датчик тиску
Перетворювачі призначені для роботи в системах автоматичного контролю,
реґулювання й керування технологічними процесами та забезпечують безперервне
перетворення надлишкового чи абсолютного значень тиску, різниці тисків в
уніфікований струмовий вихідний сигнал.
Засувка
Двоходові

або

триходові

реґулювальні

клапани

в

комплекті

з

електричним виконавчим механізмом типу Belimo – механізми, що не
призначені для роботи в середовищах, які містять аґресивні гази, пари й
речовини.
Порядок виконання роботи
1. Увімкнути автоматичний вимикач QF1 (на панелі засвітиться
лампа L1).
Попередження
– не вмикати ПЧ, не вивчивши інструкцію користувача;
– не вимикати ЕП вентилятора безпосередньо кнопкою К1 «Стоп», коли
не відключений ПЧ від двигуна.
2. Подати живлення на ПЧ, натисканням кнопки К1 «Пуск» (кнопка
«Пуск» засвітиться).
3. Закрити засувку Z2 та відкрити Z1.
4. Установити напрямний апарат у положення «Відкрито».
5. Запустити вентилятор, переключивши тумблер у положення «Пуск».
6. Установити частоту живлення привода вентилятора 50 Гц ручкою на
панелі стенда «Частота» (поточна частота відображається на екрані ПЧ).
7. Виконати вимірювання параметрів: витрати Q, тиску p на виході
вентилятора, потужності N і частоти обертання nАД. Дані вимірювань занести до
табл. 3.9.
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Таблиця 3.9 – Технологічні та енергетичні показники вентиляторної
установки
Розрахункові
величини

Експериментальні дані
№
по
р

Положення
Z1

Витрата Q,
м3/с

Тиск р,
Па

Потужність N, ККД η,
Вт
%

Момент М,
Н·м

1
2

8. Повторити дії, описані в п. 9, для випадків коли засувка Z1 прикрита
на 20, 40, 60, 80 % і повністю закрита.
9. Зупинити електричний двигун за допомогою тумблера (переключити
тумблер у положення «Стоп»).
10. Відключити ПЧ від мережі, натиснувши кнопку К1 «Стоп».
Повернути в початкове положення автоматичний вимикач QF1.
11. Розрахувати ККД установки:
зi 

рQi
Ni

,

де р – тиск, Па; Nі – потужність, споживана приводним двигуном, Вт; Qi –
витрата, м3/с.
12. Виконати розрахунок моменту на валу вентилятора:
Mi 

де щi 

рn АД
30

Ni
,
щi

– кутова швидкість двигуна, с-1; Nі – потужність, споживана

приводним двигуном, Вт.
13. Побудувати

напірно-витратні,

характеристики ВУ.
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енергетичні

й

механічні

Зміст звіту
1. Титульна сторінка.
2. Мета, короткі теоретичні відомості.
3. Розрахунок значень ηі, ωi, М i.
4. Таблиця експериментальних і розрахункових даних.
5. Графіки залежностей H  f Q ; N  f Q ;   f Q ;   f M  .
6. Аналіз отриманих результатів. Висновки з роботи.

Контрольні питання
1. Охарактеризувати призначення й галузь застосування ВУ.
2. Навести параметри вентиляторів та їх паспортні характеристики.
3. Які характеристики ВУ належать до безрозмірних, а які – до
розмірних?
4. Який принцип дії відцентрового вентилятора?
5. Як розраховується потужність приводного двигуна вентилятора?
6. Яка характеристика називається сідлоподібною?
7. Якою характеристикою описується аеродинамічна мережа?
8. Які

методи

реґулювання

параметрів

реалізуються

на

базі

лабораторного комплексу?
9. Що застосовують як запірно-реґулюючу арматуру на лабораторному
стенді?
Література: [1–3, 7].
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Кількість лабораторних занять – 18 годин (шість лабораторних робіт).
Поточний контроль на лабораторних заняттях протягом змістових
модулів:
− відвідування лабораторних занять – 0,3 бала за заняття (максимум
2,7 бала при відвідуванні всіх занять);
− підготовка до лабораторної роботи – 0,2 бала за лабораторне заняття
передбачене робочою-навчальною програмою дисципліни (максимум
1,8 бала за семестр);
− наявність лабораторної роботи – 1,2 бала за лабораторну роботу
(максимум 7,2 бала за всі лабораторні роботи);
− захист лабораторної роботи – 2,3 бала за лабораторну роботу
(максимум 13,8 бала за всі лабораторні роботи);
− якість оформлення звіту з лабораторної роботи – максимум 1,2 бала за
звіт з лабораторної роботи (максимум 7,2 бала за всі лабораторні
роботи);
−

опитування під час проведення лабораторних занять – максимум 1 бал
за аудиторне заняття (максимум 9 балів за семестр).
Максимум 41,7 бала за виконання і захист лабораторних робіт.
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