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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 
1.1. Мета і задачі курсу 
 

Комплексний курс «Насоси і компресори» структурно складається з наступних частин: 
насоси і вентилятори – теоретичної частини, в якій розглядаються в основному питання, 
що відносяться до машин для переміщення рідин та газів; компресори – теоретичної 
частини в якої розглядаються питання, що відносяться до машин для стиску та 
переміщення газів. 

Вивчення даної дисципліни проводиться на прикладі машин, вживаних в першу чергу 
в хімічній промисловості. Конструкція цих машин більш детально вивчається в курсі 
«Технологія хімічного машинобудування», що викладається паралель, в даному ж курсі 
даються тільки деякі відомості по конструкції машин, необхідні для засвоєння 
теоретичного матеріалу. 

Значення даного курсу для підготовки інженера-механіка вельми велике, оскільки 
насоси, вентилятори, компресори широко поширені в хімічній промисловості. На їх 
частку припадає 20% енергії, що виробляється в світі. Виробництва ЗАТ «Сєвєродонецьке 
об'єднання Азот», на яких в основному працюють випускники кафедри, оснащені вельми 
енергоємними компресорами і насосами, які необхідно грамотно експлуатувати, 
використовуючи їх з високим К.П.Д. Дуже важливо не допускати позапланових зупинок 
даного устаткування, оскільки в цьому випадку неминуча зупинка всього виробництва і 
величезні матеріальні збитки. 

Практичні заняття дають студентам навики необхідні для грамотної експлуатації і 
конструювання даного устаткування. Студент повинен засвоїти, наприклад, методику 
розрахунку теоретичного натиску, що розвивається машинами, споживаної потужності, 
кількості тепла, що відводиться в холодильниках компресора, допустимої висоти 
розташування насосів над рівнем рідини і ін.. 

Окрім питань, необхідних в для експлуатації насосного і компресорного устаткування, 
даний курс містить деякі відомості, що розширюють кругозір майбутнього інженера. Він 
знайомить з принципом дії і економічними перевагами трубопровідного транспорту і 
пневмотранспорту, технологією зберігання і транспортування аміаку, вживанням 
компресорів в холодильній техніці. 

 
1.2. Види занять по вивченню курсу і рекомендована література 
 

При вивченні курсу студенти слухають цикл лекцій, вирішують практичні задачі та 
виконують курсову роботу. Також студенти працюють самостійно над вивчанням 
теоретичних питань та над курсовий роботою, виконують практичні завдання. 

При цьому рекомендується користуватися наступною літературою: 
1. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Учебник для теплотехнических 
специальностей вузов. -М.: Энергия, 1977 
2. Степанов А.и. Центробежные и осевые насосы. Теория, конструирование и применение. /Пер.с 
англ./Под редакцией В.И.Поликовского.- М.: Государственное научно-техническое издательство 
машиностроительной литературы, 1960  
3. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы и компрессоры. Учебное пособие для втузов.-М.: Высшая 
школа, 1972 
4. Френкель М.И. Поршневые компрессоры. Теория, конструкции и основы проектирования.  -
М.: Машиностроение, 1969. 744 с. 
5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 
химической технологии. Учебное пособие для вузов /Под ред. Чл. –корр. АН СССР П.Г. 
Романкова. –10-е изд., перераб и доп. – Л.: Химия, 1987. –576 с., ил. 
6. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. -9-е изд., пер. и доп. – 
М.: Химия, 1973. -754 с. 
7. Кошкин Н.Н., Ткачев А.Г., Бадылькес И.С.. и др. Холодильные машины. /Под общ. Редакцией 
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д-ра техн наук, проф. Кошкина Н.Н., М.: Пищевая промышленность,  1973. –512 с. 
8. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Том.1 Теория и расчет/ 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Колос, 2000. –456 с. 
9. Методические указания к курсовой работе «Проектирование центробежного насоса» 
Северодонецк: СТИ ВНУ, 2002. 
10. Ибрагимов Р.Е., Калмыков В.И., Хисамеев И.Г., Шайхутдинов Р.Н. Использование винтовых 
компрессоров с впрыском воды в химических производствах //Химическое и нефтегазовое 
машиностроение, №9, 2002, с 23-24. 
11. Михалев М.Ф., Третьяков Н.П., Мильченко А.И., Зобнин В.В. Расчет и конструирование 
машин и аппаратов химических производств: Примеры и задачи: Учеб. Пособие для студентов 
втузов/ Под общ. Ред. М.Ф.Михалева. Л.: Машиностроение, Ленингр. Отд-ние, 1984. – 301 с. 
12. Смолдырев А.Е. Гидро- и пневмотранспорт в металлургии (техника и технология, инженерные 
расчеты). М.: Металургія, 1985, 280 с. 
13. Сборник задач по курсу “Насосы и компрессоры” для студентов специальности 
7.090220Северодонецк: СТИ ВНУ, 2004 
 
1.3. Загальні вказівки по організації самостійної  роботи студентів 
 

Самостійне опрацювання курсу рекомендується весті в такій послідовності розділів і 
тем, в якій вони представлені в робочій навчальній програмі (додаток А). Процес 
вивчання матеріалу по темі рекомендується організувати таким чином: 

- вивчити відповідний матеріал тексту лекцій і цих методичних вказівок; 
- після вивчення теми необхідно дати відповіді на питання для самоперевірки, 

приведеними в даних вказівках по кожній темі; 
- якщо відповісти на контрольні питання неможливо, рекомендується вивчити 

відповідний розділ у рекомендованої літературі або в іншої літературі по даної 
дисципліні. У випадку, якщо матеріал представляє труднощі, рекомендується 
з’явитися на консультацію до викладача по даному питанню. Розподіл 
консультацій можливо узнати на стенді об’яв інституту, або на кафедрі. 

- Вивчення тем варто закінчити виконанням курсової роботи. 
 
2. НАСОСИ І ВЕНТИЛЯТОРИ. 
КОМЕНТАРІЇ ДО ТЕМ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. 
 
ТЕМА 1. 

У техніці застосовується безліч конструкцій насосів, вентиляторів і компресорів, проте 
в хімічній промисловості широко застосовується тільки 3, це поршневі насоси і 
компресори, відцентрові і осьові насоси, компресори і вентилятори. Їх широке 
розповсюдження, особливо для великої потужності, пояснюється тим, що вони мають 
високий К.П.Д., надійні, порівняно дешеві. Решта конструкцій так само застосовується, 
але в набагато меншої кількості, оскільки мають вирішальні переваги тільки в деяких 
випадках, наприклад, компактні і мають малу вагу, це важливо для пересувних установок, 
або низький рівень вібрації і шуму, або дозволяють забезпечити високу чистоту продукту, 
и.т.д. 

 
1. Який тиск необхідно підставляти у формулу для визначення ступеня підвищення 

тиску, абсолютне або надмірне? 
2. У чому різниця між ступенем підвищення тиску і ступенем стиснення? 
3. Привести приклади машин об'ємного типу, лопатевих і струменевих, вказати 

області їх вживання, принципові достоїнства і недоліки? 
4. Описати конструкцію гвинтових компресорів. Які типи гвинтових компресорів 

використовуються у хімічної промисловісті. 
5. Дати визначення компресора і вентилятора. Чим викликана необхідність розподілу 

машин для подачі газу на вентилятори і компресори? 
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6. Дати визначення дымососа і нагнітача. 
7. Яким показником визначається ефективність машини? 
8. Написати формули для визначення коефіцієнта корисної дії насоса, вентилятора і 

компресора. 
9. Описати принцип дії струменевого насосу. 
10. Описати принцип дії ерліфту. 

 
Література 

/1, с.9-22/ 
 

 
 

ТЕМА2. 
 Основне рівняння турбомашин (Ейлера) одержано їм в 1754 році. Воно до 
теперішнього часу широке використовується на практиці. Цінність його полягає в тому, 
що воно дозволяє визначити теоретичний натиск турбомашин, розрахувати основні 
розміри робочих коліс. 
 

1. Які машини відносяться до турбомашин? 
2. Перерахувати припущення, що вводяться струменевою теорією при висновку 

основного рівняння турбомашин. 
3. Написати закон збереження моменту кількості руху 
4. Накреслити паралелограм швидкостей на виході з робочого колеса, позначити U2, 

W2, C2, C2u, C2r, кути α2, β2. 
5. Яку характеристику турбомашини можна визначити по рівнянню Ейлера 

(основному рівнянню турбомашин)? 
6. Який вигляд прийме рівняння Ейлера, якщо вхід рідини на лопатки 

відбуватиметься в радіальному напрямі? 
7. Написати вид рівняння Ейлера при закритій засувці? Витрата рідини при цьому 

рівна нулю. 
8. У чому відмінність активного і реактивного коліс. 
9. Накреслити теоретичні характеристики активного і реактивного коліс. 
10. Чим пояснюється переважне розповсюдження реактивних коліс в насосах? 

 
Література 
/1, с.29-36, с.65-68/ 
 
ТЕМА3. 
 Дійсні характеристики турбомашин значно відрізняються від теоретичних. 
Причиною цього є втрати різних видів, що відбуваються в турбомашинах. 
Прийнято ділити ці втрати на об'ємні, гідравлічні і механічні, оскільки вони по різному 
впливають на характеристику турбомашини. 

Дійсні характеристики визначають шляхом випробувань, вони приводяться в паспорті 
або в каталозі. 
 

1. Перерахуйте причини, по яких дійсна характеристика турбомашини 
відрізняється від теоретичної характеристики. 

2. Яким чином визначається дійсна характеристика турбомашини? 
3. Де можна знайти дійсні характеристики турбомашини? 
4. У чому полягає перевага серійної продукції перед одиничними зразками? 
5. Що називається робочою областю турбомашини? 
6. Для чого використовують зведені характеристики? 
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Література 
/1., с. 68-70, 84-88/ 
 
ТЕМА 4. 

Коефіцієнт швидкохідності широко застосовується в насособудуванні. Він дозволяє 
вибрати оптимальний тип колеса для заданих умов, входить в багато розрахункових 
формул. Подібні коефіцієнти пропонувалися різними авторами і для компресорів, проте 
не набули широкого поширення. 
 

1. У яких випадках застосовується коефіцієнт швидкохідності? 
2. У чому полягає відмінність коліс насосів мають різну швидкохідність? 
3. Що відбудеться, якщо застосувати тип колеса відцентрового насоса не 

відповідний його коефіцієнту швидкохідності? 
4. Опишіть процеси, що відбуваються в колесі відцентрового насоса при 

виникненні кавітації. 
5. Чим відрізняється процес кавітації від кипіння? 
6. Що відбудеться, якщо встановити відцентровий насос на висоті вище 

допустимої висоти всмоктування? 
 
Література 
/1, с.76-77, с.124-132/ 
 
ТЕМА 5. 

Насос, вентилятор або компресор завжди працюють не окремо, а в будь якій мережі. 
Мережею називають всі трубопроводи і апарати, через які машина перекачує рідину або 
газ. Продуктивність і натиск, які встановлюються при роботі насоса на мережу, залежать 
як від характеристики турбомашини, так і від характеристики мережі. Їх перетин дає 
робочу крапку, визначувану методом накладення характеристик. 

 
1. Яким рівнянням виражається характеристика мережі? 
2. Намалювати характеристику мережі. Яким чином зміниться характеристика 

мережі, якщо підняти робочу місткість на 3 м вище? Яким чином зміниться 
характеристика мережі якщо прикрити засувку? 

3. Накресліть вид сумарної характеристики H(Q) при паралельному і 
послідовному підключенні насосів. 

4. Які умови повинні бути дотримані при спільній роботі насосів на мережу? 
5. У яких випадках застосовуються формули пропорційності? 
6. Для чого проводиться обточування колеса по зовнішньому діаметру? 
7. Дайте визначення терміну «помпаж». 
8. Перерахуйте умови необхідні для виникнення помпажа. 
9. Чи може виникнути помпаж при регулюванні подачі на підвищення? 
10. Назвіть методи боротьби з помпажем. 

 
Література 
/5, с. 160-164, с. 321-325; 1, с. 26-28/ 
 
ТЕМА 6. 

При роботі турбомашин з'являються осьові сили, діючі на кожне з коліс ротора. 
Величина осьових сил може досягати вельми великих значень, особливо для 
багатоступеневих турбомашин, і суттево скорочує робочий ресурс машини, тому слід 
знати причини, що викликають появу осьових сил, а так само методи їх компенсації. 
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1. Назвіть причини, що викликають появу осьових сил. 
2. Назвіть причини, що викликають появу радіальних сил. 
3. Яка з складових осьової сили звичайно більше? 
4. У якому напрямі діє осьова сила? 
5. Назовіть методи розвантаження ротора від осьових сил. 

 
Література 
/1. с. 59-65/ 
 
ТЕМА 7. 

При установці насоса в гідравлічну мережу необхідно забезпечувати її зворотним 
клапаном. Це необхідне для того, щоб не відбувалося обертання ротора у зворотний бік 
при відключенні електроенергії, тобто насос не повинен працювати в режимі 
гідротурбіни. В цьому режимі частота обертання ротора стає вельми велика і насос 
руйнується. Пуск насосів повинен відбуватися при закритій засувці, щоб уникнути 
перевантаження двигуна. Після того, як двигун вийде на робочий режим, засувка поволі 
відкривається, щоб уникнути гідроудару. Крупні магістральні насоси запускають при 
відкритій на 10-15% засувці, щоб не відбулося кипіння рідини в корпусі насоса. 

Дійсний натиск завжди менше теоретичного, оскільки одержаний на реальних рідинах 
і в машині відбуваються різні види втрат. 

Кавітація-явище, характерне для швидкохідних насосів. Воно є шкідливим, приводить 
до інтенсивного зносу лопаток, зниження К.П.Д. насоса або навіть до зриву його роботи. 
Інженери, обслуговуючі насоси або що займаються їх проектуванням, повинні розуміти 
фізичне єство цього явища і знати методи боротьби з кавітацією. 

Робота турбомашини в мережі може бути нестійкою, тобто, може мимовільно 
змінюватися продуктивність машини, виникають автоколивання витрати і натиску. Це 
явище називається помпажем, воно небезпечне і може привести до руйнування 
турбомашини. Слід знати основні умови, при яких можлива поява помпажа, а так само 
методи боротьби з ним. 

Подача турбомашини може бути змінена різними методами, які розділяються на 
методи впливаючі на характеристику мережі, або методи впливаючі на характеристику 
турбомашини. 

Разом із струменевою теорією робочого процесу в турбомашинах існує вихрова теорія. 
Основоположником її є Н.Е.Жуковській. Ця теорія пояснює появу підйомної сили при 
обтіканні профілю, дає рівняння підйомної сили, дозволяє визначити підйомну силу і 
лобовий опір профілю експериментально. Н.Е.Жуковській вперше використовував 
аеродинамічну трубу для дослідження властивостей різних аеродинамічних профілів, їм 
запропоновані оптимальні профілі крила і методи визначення оптимальних параметрів 
грат профілів. Визначення лптимальных параметрів грат профілів дозволяє визначити 
оптимальні параметри профілю робочих лопаток коліс турбомашин. В цьому полягає 
перевага вихрової теорії перед струменевою. Вихрова теорія дозволять пояснити 
сідлоподібну характеристику, яку мають багато турбомашин. 

Між вихровою теорією і струменевої є суперечності. Наприклад, згідно вихрової теорії 
для виникнення підйомної сили вимагається, щоб по обидві сторони профілю потік рідини 
або газу мав різні швидкості, а по струменевій теорії швидкості руху рідини з робочою і 
тильною сторін профілю однакові. 

Обидві теорії струменева і вихрова застосовуються в даний час. 
 

1. Для чого потрібен зворотний клапан в гідравлічній мережі відцентрового насоса? 
2. Коли відкривається засувка на напірній лінії відцентрового насоса до або після 

запуску двигуна? 
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3. Яке значення має швидкість відкриття засувки на нагнітальному патрубку насоса? 
4. З яких причин обмежується швидкість обертання коліс відцентрових і осьових 

насосів, вентиляторів, компресорів. 
5. Назвіть методи регулювання продуктивності відцентрових і осьових насосів, 

вентиляторів, компресорів? 
 
Література 
 
/1, 203-206, 3, с.213-220/ 
 
3.КОМПРЕСОРИ 
КОМЕНТАРІЇ ДО ТЕМ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ. 
Тема 8. 

Все термодинамические процессы различаются количеством тепла отводимого или що 
підводиться в процесі стиснення: 
1. Якщо тепло в процесі стиснення не відводиться і не підводиться (∆Q = 0), то процес 
називається адиабатнім. Зміна ентропії в цьому випадку теж рівна нулю (∆S = 0), тому 
процес має іншу назву изоэнтропній. Перший закон термодинаміки має вигляд 0 = ∆U+L, 
звідки ∆U = - L, тобто вся робота стиснення газу витрачається на підвищення його 
внутрішньої енергії. 
2. У ізотермічному процесі ∆T = 0, тобто ∆U = Cv ∆T= 0.Первый закон термодинаміки має 
вигляд ∆Q = L тобто тепло відводиться в кількості рівній роботі, затрачуваній на 
стиснення. 
3. У ізобарному процесі тиск не змінюється ∆P = 0. Перший закон термодинаміки має 
вигляд ∆Q = ∆U + L = ∆U+P·∆V = ∆H. 
4. У изохорнім процесі ∆V = 0, тобто при постійному об'ємі тепло підводиться або 
відводиться. В цьому процесі робота стиснення газу рівна нулю (L = P·∆V = 0). Основний 
закон термодинаміки має вигляд ∆Q = ∆U = Cv·∆T, тобто все тепло підводиться до газу 
витрачається на підвищення його внутрішньої енергії. Цей процес при стисненні газів не 
здійснюється. 
5. Політропний процес є загальним випадком термодинамічного процесу. Тепло в цьому 
процесі відводиться або підводиться під час стиснення. Всі вищеперелічені процеси є 
окремими випадками политропного процесу. Перший закон термодинаміки має вигляд ∆Q 
= ∆U + L. Залежність між термодинамічними параметрами P і V має вигляд P1V1

n=P2V2
n, 

де n – показник политропи. Для адиабатного процесу n= n, для ізотермічного n =1, для 
процесу з відведенням тепла 1< n < k, для процесу з підведенням тепла k < n. 

Теоретичний процес стиснення газу в компресорі складається з роботи всмоктування, 
роботи стиснення і роботи нагнітання. 

Сума цих робіт називається роботою за цикл. Lц = Lвс + Lсж + Lнагн. 
Слід з'ясувати відмінність між роботою стиснення і роботою за цикл. Для визначення 

теоретичної потужності компресора слід рахувати роботу за цикл. Робота за цикл для 
більшості процесів більше, ніж робота стиснення. Виключення складає ізотермічний 
процес стиснення, для нього ці роботи однакові. Якнайменша робота за цикл так само 
відповідає ізотермічному процесу стиснення, тому прагнуть наблизити процес стиснення 
до ізотермічного. 
 

1. Дати визначення терміну «компресор». 
2. З чим пов'язано появу науки – термодинаміка? Що вивчає термодинаміка? 
3. Перерахувати 6 параметрів стану газу? Які з них є фізичними і які калорістичними? 
4. У яких одиницях слід підставляти температуру в термодинамічні формули – в 

градусах Цельсія або в градусах Кельвіна? Який тиск слідує підставляти в 
термодинамічні формули – абсолютне або надмірне? 
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5. У чому відмінність між ідеальними і реальними газами? 
6. Які зміни фізичних параметрів газу відбуваються при стисненні? 
7. Записати рівняння Менделєєва-Клапейрона. 
8. Сформулювати перший закон термодинаміки. Записати його математичний вираз. 
9. Сформулювати другий закон термодинаміки. Записати його математичний вираз. 
10. У чому різниця між абсолютними і питомими параметрами газу? Яким чином 

прийнято підкреслювати різницю між абсолютними і удільними параметрами газу 
в термодинамічних формулах? 

11. Перерахувати термодинамічні процеси, що розглядаються в курсі термодинаміки. 
12. До яких термодинамічних процесів наближаються процеси стиснення: В 

швидкохідному одноступінчатому компресорі без охолоджування циліндрів; в 
тихохідному компресорі з охолоджуванням циліндрів; в багатоступеневому 
компресорі з проміжним і кінцевим охолоджуванням газу; в одному ступені 
відцентрового компресора? 

13. Що зображає площа фігури під лінією термодинамічного процесу на P-v – 
діаграмі? Як ще називається ця діаграма? 

14. Що зображає площа фігури під лінією термодинамічного процесу на T-s – 
діаграмі? Як ще називається ця діаграма? 

15. Зобразити на T-s – діаграмі термодинамічні процеси стиснення з відведенням 
тепла, з підведенням тепла, без відведення і без підведення тепла, при постійній 
температурі. 

 
ТЕМА 9 

При стисненні газу в компресорах відбувається значне підвищення температури, яке 
необхідне обмежувати, в основному, через неприпустимість нагріву масла, що подається в 
циліндри поршневих компресорів. Для ефективного охолоджування газу використовують 
багатоступінчатий процес стиснення з проміжним і кінцевим охолоджуванням. 
Теплообмінники, вживані для проміжного і кінцевого охолоджування газу в компресорах, 
часто називають холодильниками. Охолоджування циліндрів неефективне, оскільки 
площа поверхні теплообміну циліндрів недостатня. Багатоступінчате стиснення має і інші 
переваги: зниження витрат механічної енергії, оскільки процес в цілому наближається до 
ізотермічного, більш рівномірне навантаження на привід, зменшення динамічних сил, 
діючих на фундамент и.др. 

 
1. Зобразіть процес багатоступінчатого стиснення з охолоджуванням циліндрів і в 

проміжних, а так само кінцевому холодильниках на T-s – діаграмі. Покажіть 
тепло відводиться від циліндрів і в проміжних холодильниках. Покажіть, яка 
температура була б досягнута при одноступеневому стиску. 

2. Які переваги має багатоступінчатий процес стиснення перед одноступінчатим? 
3. Покажіть економію механічної енергії на P-v діаграмі. 
4. Чому при багатоступінчатому стисненні необхідно застосовувати проміжні 

холодильники. 
 
ТЕМА 10 

Дійсні процеси стиснення в поршневих компресорах відрізняються від теоретичних 
головним чином наявністю мертвого простору, в який входить об'єм між поршнем і 
кришкою компресора, об'єм клапанів. 

Мертвий об'єм називають так само шкідливим, оскільки він зменшує продуктивність 
компресора. Проте його використовують в поршневих компресорах для регулювання 
продуктивності, причому цей метод регулювання є економічним.  
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1. Яким чином використовується шкідливий об'єм компресора для регулювання його 
продуктивності? 

2. Чому при збільшення величини мертвого простору продуктивність падає, а К.П.Д. 
компресора змінюється мало? 

3. Що таке критичний ступінь підвищення тиску для поршневих компресорів? 
 

ТЕМА 11 
Кількість газу, що подається компресором в нагнітальну лінію, може бути виражене 

його об'ємом або його масою. Очевидно, що для хімічних процесів важлива масова 
витрата. З іншого боку, прийнято вимірювати продуктивність компресора об'ємом| газу, 
який він подає в нагнітальну лінію, приведеним до нормальних умов. Очевидно, що 
подача компресора залежить від тиску на всмоктуючій лінії, температури газу, вологості. 
Компресор має більшу подачу в зимку, чим влітку, в низинах більше, ніж в горах, в суху 
погоду більше, ніж у вологу. Для порівняння продуктивності компресорів результати їх 
випробувань приводять до стандартних умов: тиску, температурі і вологості|. 

За допомогою індикаторної голівки, з'єднаної з штоком компресора, і робочою 
порожниною циліндра можна записати індикаторну діаграму – залежність між P і V. По 
ній можна провести діагностику стану поршневої групи і клапанів. 
 

1. Що називається продуктивністю поршневого компресора? 
2. Що називається подачею поршневого компресора? 
3. Що називається паспортною продуктивністю компресора? 
4. Як впливають на подачу компресора температура всмоктуваного газу, його тиск, 

вогкість? 
5. Що таке індикаторна діаграма? Яким чином її можна одержати? Як за допомогою 

цієї діаграми визначити корисну роботу компресора і встановити полягання 
поршневої групи і клапанів?  

 
ТЕМА 12 

Коефіцієнт корисної дії рівний відношенню корисної роботи до тієї, що затрачує. 
Проте в компресорах застосовуються різні термодинамічні процеси. Тому і К.П.Д. може 
визначатися різними методами. В одноступінчатих компресорах застосовується процес 
стиснення близький до адиабатному, відповідно ефективність компресора оцінюється 
адіабатичним К.П.Д, в багатоступінчатих процес наближається до ізотермічного, тому їх 
ефективність прийнято оцінювати ізотермічним К.П.Д. 

Цікавим є той факт, що поршневі компресори мають більш високий К.П.Д. ніж  
відцентрові компресори, проте останні практично витіснили поршневі компресори з 
великотоннажних виробництв аміаку. Пояснюється це тим, що відцентрові компресори 
добре компонуються з паровими турбінами. Пара для цих турбін виходить в основному за 
рахунок тепла, яке виділяється в процесі синтезу аміаку. Таким чином, відбувається 
утилізація цього тепла і енерговитрати різко знижуються. Можна зробити висновок про 
те, що коефіцієнт корисної дії не є остаточним чинником, що визначає ефективність 
виробництва. Необхідно враховувати всі складові економічних витрат: питомі капітальні 
витрати, питому металоємність, витрати на обслуговування, витрати на енергоносії і ін.. 
 

1. Яким чином можна визначити К.П.Д. компресора? Які види К.П.Д. 
застосовуються для компресорів? 

2. У яких компресорів термодинамічний К.П.Д. вище, у поршневих або у 
відцентрових? 

3. Чим пояснюється перехід виробництва аміаку з поршневих компресорів на 
відцентрові? 
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ТЕМА 13 

Розрахунок кількості тепла, що відводиться в процесі стиснення від циліндрів і в 
холодильниках, має практичне значення. При проектуванні компресорних установок 
необхідно забезпечити ефективне охолоджування, наблизити процес стиснення до 
ізотермічного. Охолоджування циліндрів необхідне для зниження температури стінок 
циліндрів, щоб не припуститися перегріву змащувального масла, але воно малоефективне, 
оскільки поверхня теплообміну недостатня. Основна кількість тепла відводиться в 
проміжних і кінцевих холодильниках.  

Використовуючи методи термодинаміки можна розрахувати теплові потоки, які 
необхідно відвести в процесі стиснення від циліндрів і в холодильниках. Для цього можна 
використати аналітичний метод, тобто розрахувати теплові потоки за допомогою 
термодинамічних формул. Можна так само використовувати для цих цілей графічний 
метод, використовувати T-s діаграму. Графічний метод до останнього часу 
використовувався широко, оскільки дозволяв уникнути громіздких обчислень по 
термодинамічних формулах. З появою комп'ютерів обчислення великого об'єму не 
представляють складності, проте все одно, корисно вивчити T-s – діаграму, оскільки вона 
наочно показує кількості тепла, що відводяться в процесі стиснення, допомагає надійному 
засвоєнню матеріалу, економить час при визначенні термодинамічних параметрів газу. 

 
 

1. Які лінії що зображають термодинамічні параметри газу можна нанести на T-s - 
діаграму? 

2. Показати на T-s – діаграмі лінії постійних параметрів. 
3. Яким чином можна визначити кількість тепла, що відводиться в проміжних 

холодильниках графічно і аналітично? 
4. Які типи двигунів використовуються в поршневих компресорах великої 

продуктивності? 
5. Які методи регулювання продуктивності використовуються в поршневих 

компресорах? 
 
ТЕМА 14 

Насосне і компресорне устаткування великої потужності широко використовується в 
трубопровідному транспорті. 
Транспортування хімічних продуктів за допомогою трубопровідного транспорту 
економічно більш вигідне, ніж використовування залізничного, автомобільного або інших 
видів транспорту. Транспортувати можна гази, рідини, сипкі матеріали. 

У хімічній, металургійній промисловості і енергетиці цей вид транспорту 
використовується для сировини: газу, нафти, вугливши; для транспортування відходів 
виробництва у відвали и.др. 

У тексті лекцій приведені приклади успішного використовування трубопроводів для 
транспортування аміаку, вугливши, металургійного шлаку, етилену і др.продуктов. 

Трубопровідний транспорт ділиться на магістральний, призначений для роботи на 
великих відстанях, іноді вимірюваних тисячами кілометрів, і внутрішньоцеховий, 
призначений для транспортування на невеликі відстані, не більше декілька кілометрів. 

Пневмотранспорт призначений для транспортування сипких матеріалів за допомогою 
газу, звично повітря. Цей  вид транспорту використовується тільки для 
внутрішньоцехового транспорту. Його економічна ефективність в порівнянні з 
конвейєрами нижче, оскільки відбувається вельми сильне тертя продуктів об труби. 

У тексті лекцій розглянуті різні технологічні схеми трубопровідного транспорту, їх 
достоїнства і недоліки. Слід зазначити, що ухвалювати рішення про вживання 
пневмотранспорта слід після ретельного вивчення питання, тому що відомо за наслідками 
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обстежень, що більше половини випадків його вживання невдало, доводиться проводити 
заміну на інші види транспорту. 

Зберігання аміаку є складною технічною проблемою, оскільки цей газ доводиться 
берегти у великих кількостях, обчислюваних десятками тисяч тонн, на хімічних 
підприємствах. Аміак токсичний, вибухонебезпечний, легколетучий газ, за нормальних 
умов він кипить при температурі -33°С. Для його зберігання у великих кількостях 
використовуються ізотермічні сховищах, де відбувається постійне випаровування аміаку. 
Для зріджування газоподібного аміаку використовуються компресійні холодильні 
машини. 

Компресорне устаткування широко використовується в ходильной техніці. В тексті 
лекцій розглянуті технологічні схеми компресійних холодильних машин вживаних в 
хімічній і харчовій промисловості. 

 
1. Які продукти можна транспортувати трубопровідним транспортом? 
2. Провести порівняння економічної ефективності трубопровідного транспорту в 

порівнянні з іншими видами транспорту. 
3. Описати конструкції сховищ для транспортування аміаку. 
4. Перерахувати способи транспортування аміаку. 
5. На який тиск повинні бути розраховані цистерни для транспортування рідкого 

аміаку? 
6. Намалювати схему компресійної холодильної машини. 
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Додаток А 
 
Тематичний план дисципліни «Насоси і компресори» 
Розподіл загального часу за видами занять (денна форма навчання) 
 

Рас ходи часу за формами 
занять, годин 

№
 т
ем

іи
 

Короткий зміст теми 

С
ем

ес
тр

ов
ий

 
м
од

ул
ь Лек-

ційні 
Прак-
тичні 

Самос-
тійна 

1 2 3 4 5 6 
1 Введення. Основні визначення: насос, 

вентилятор, компресор, помпа, дымосос, 
нагнітач, воздуходувка. Коефіцієнт корисної 
дії. Гідравлічні, об'ємні і механічні втрати. 

М1 2  1 

2 Класифікація насосів, вентиляторів і 
компресорів. Огляд конструкцій і принцип дії 
машин для подачі рідин і газів: відцентрові 
насоси, вентилятори, компресори; осьові 
насоси, вентилятори, компресори; поршневі 
насоси і компресори; вихрові насоси; гвинтові 
компресори; пластинчасті роторні насоси і 
компресори; эрлифты (або газлифты); шестерні 
насоси; струменеві насоси; кільцеві вакуумні 
насоси; пневматичний підйомник періодичної 
дії (Монтежю); мембранні насоси і компресори. 
Області вживання насосів і компресорів. 

М1 2 - 1 

3 Струменева теорія робочого процесу в 
турбомашинах. Основне рівняння турбомашин 
(рівняння Ейлера). Висновок рівняння 
теоретичного натиску турбомашини. 
Статичний і динамічний натиск турбомашини. 
Аналіз роботи колеса турбомашини на основі 
струменевої теорії. Теоретичні характеристики 
турбомашини. Активні і реактивні колеса. 

М1 2 2 3 

4 Дійсна характеристика турбомашини. Отримання 
дійсних характеристик шляхом випробувань. 
Рівняння Бернуллі. Коефіцієнт швидкохідності. 
Досвід Торрічеллі. Кавітація. Методи боротьби з 
кавітацією. Допустима висота всмоктування. 
Характеристика зовнішньої мережі турбомашини. 
Робочий режим турбомашини. Метод накладення 
характеристик. Основи спільної роботи 
турбомашин 

М1 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 

5 Характеристика турбомашини при різних 
швидкостях обертання колеса. Формули 
пропорційності. Вплив об'єму випуску машин 
на їх собівартість. Зведені характеристики. 
Стійкість роботи турбомашини в мережі. 
Помпаж. Методи боротьби з помпажем 

М1 2 2 1 

6 Осьові і радіальні сили, діючі на ротор 
турбомашини. Розвантаження ротора від 
осьових сил. Основи вихрової теорії крила і 
грат профілів. Осьові насоси, вентилятори, 
компресори. Розрахунок і конструювання 
робочих органів відцентрових насосів. 
0пределение основних розмірів колеса 
відцентрового насоса. Профілізація лопаток 
робочого колеса відцентрового насоса. 

М2 2 2 1 

7 Правила установки відцентрового насоса в 
гідравлічну мережу. Правила запуску насосів і 
вентиляторів в роботу. Регулювання подачі 
турбомашин. Основи вихрової теорії крила і 
грат профілів. Осьові вентилятори 

М2 2 1 1 

8 Компресори. Основи термодинаміки повітря. 
Теоретичний робітник процес 
одноступінчатого компресора при 
ізотермічному, политропическом, 
адіабатичному стисненні газу. 

М2 2 2 4 

9 Температурна межа ступеня стиснення газу в 
одному ступені. Теоретичний процес при 
двухступенчатом і багатоступінчатому 
стисненні повітря в компресорі. 

М2 2 2 4 

10 Дійсні робочі процеси поршневого компресора. 
Мертвий простір і його вплив на 
продуктивність компресора. 

М2 2 2 1 

11 Продуктивність компресора і подача. 
Потужність і к.п.д. компресора. Вплив тиску і 
температури повітря на продуктивність 
компресора. Визначення потужності 
компресора по індикаторній діаграмі. 

М2 2 2 1 

12 Визначення потужності компресора, виходячи з 
теоретичної потужності його при 
ізотермічному і адіабатичному стисненні 

М2 2 2 2 

13 Розрахунок кількості тепла, що відводиться в 
процесі стиснення. Регулювання 
продуктивності поршневих компресорів. 
Привід поршневих компресорів. 

М2 2 2 1 

14 Використовування насосів та компресорів для 
транспортування рідин і газів. Зберігання 
аміаку. Використовування компресорів в 
холодильній техніці 

М2 2  1 

   28 21 24 
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