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АНОТАЦІЯ 

 

Грядущий К.В. Обґрунтування раціональних технологічних схем і 

параметрів шахтних зумпфових високонапірних насосно- гідроелеваторних 

установок. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.05.06 – «Гірничі машини». – Філія ПАТ «Науково-дослідний 

інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова» в м. Києві; Державний вищий 

навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства 

освіти і науки України. – Покровськ, 2017. 

 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій дано рішення 

актуальної наукової задачі щодо встановлення закономірностей формування 

технологічних напірних і енергетичних, а також витратно-кавітаційних 

характеристик високонапірних ЗВА з урахуванням впливу вигляду і величини тиску 

(підпору) на всмоктуванні, що дозволили обґрунтувати область раціональних 

параметрів режимів їх роботи і принципи технологічного проектування ЗНГУ з 

високонапірними ЗВА. 

Висока трудоємність робіт, низька надійність використовуваного 

устаткування, підвищена небезпека виникнення важких аварійних ситуацій 

зумпфового водовідливу шахт України обумовили необхідність перегляду існуючої 

технології очищення й відкачування зумпфів. 

Найважливішими вимогами до нової, або вдосконаленої, технології є 

підвищення надійності й економічності, забезпечення ефективності, безпеки 

процесу відкачування й очищення, що найбільшою мірою стосується зумпфів із 

глибиною, що перевищує 50÷70 м. 

У дисертаційній роботі доведено, що найбільш ефективним напрямком 

розвитку зумпфового водовідливу, що практично не має альтернативних рішень, є 

розробка насосно-гідроелеваторних установок на основі створення спеціальних 

високонапірних і економічних, водоструминних апаратів. 
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З цією метою нами обґрунтована доцільність дослідження технологічних 

напірних і енергетичних характеристик і параметрів високонапірних ЗВА, що 

враховують вплив величини й виду підпору при їх всмоктуванні, а далі розроблено і 

представлено аналітичний метод розрахунку режимів роботи насосно-струминних 

установок, в якому вперше «нормальна» напірна характеристика водоструминного 

апарата (гідроелеватора) була представлена у вигляді, аналогічному 

характеристикам насосів водовідливу. 

На основі використання рівняння імпульсів у вигляді, що отримало широке 

застосування при дослідженні «нормальних» характеристик апаратів, отримані 

розмірне енергетичне рівняння ЗВА й технологічні безрозмірні напірні 

характеристики апаратів, що відображають вплив статичного, швидкісного й 

нульового підпору, а також розрідження при всмоктуванні на їхні технологічні 

напірні й енергетичні характеристики, у докавітаційних режимах роботи:  

 створення підпору, як статичного, так і швидкісного, на вході водоструминних 

апаратів приводить до підвищення їх технологічного напору й ККД, в 

основному, за рахунок зниження частки втрат на змішання потоків, з 

тенденцією росту ККД  у міру підвищення величини підпору й оптимальної 

подачі апаратів; 

 вперше отримані залежності балансового поділу втрат в апараті при його 

роботі з підпором і встановлене, що, на відміну від традиційних представлень, 

варіант роботи апаратів зі статичним підпором забезпечує більш помітне 

зниження втрат енергії на змішання потоків і втрат у дифузорі, завдяки чому 

він є економічно більш вигідним у порівнянні з варіантом з «чисто» 

швидкісним підпором (що відповідають традиційно рекомендованому 

підвищенню рівня швидкостей вхV  на вході в камеру змішання). 

Також в роботі уточнені особливості гідравлічного механізму формування 

втрат енергії у варіанті статичного підпору, що характеризуються, з одного боку, 

підвищенням швидкості потоку на вході в камеру змішання (хоча й меншим, ніж 

при «чисто» швидкісному підпорі), а з іншого – одночасним зниженням швидкості 

робочого потоку, внаслідок підвищення статичного підпору (тиску) при 
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всмоктуванні, що в підсумку при рівності по величині «чисто» статичного й «чисто» 

швидкісного підпорів між собою, приводить до меншої різниці швидкостей потоків 

у камері змішання при статичному підпорі. 

Наведено аналітичний опис витратно-кавітаційної характеристики апаратів, 

який дає можливість оцінювати вплив відносини висоти всмоктування, що 

відповідає абсолютному тиску при всмоктуванні апарата, до напору, або висоті його 

нагнітання, на всі основні «нормальні» робочі параметри (подачу, напір, ККД ) 

апаратів у всьому діапазоні зміни відносини діаметрів камери змішання Kd  й сопла 

Cd . Це, у свою чергу, стало підґрунтям для теоретичного аналізу, розрахунків і 

проектування зумпфових і інших апаратів високого напору. 

На основі аналізу розроблених безрозмірної й розмірних витратно-

кавітаційних характеристик апаратів встановлено узагальнену область раціональних 

«нормальних» параметрів режимів роботи високонапірних ЗВА, що відповідають 

приоптимальній і дооптимальній їх зоні при умовах вибору коефіцієнта подачі –  U

≥0,85; коефіцієнта напору – h≤ 0,27; напору при всмоктуванні – HH ≥ 10м, із 

забезпеченням ККД  –  A = 0,25...0,3. 

Область раціональних відносних параметрів високонапірних ЗВА, що 

встановлено, обґрунтовує експлуатацію зі статичним підпором при всмоктуванні до 

20...25м, це в свою чергу обумовлює доцільність дослідження й розробки 

запропонованої нової двоступінчастої технологічної схеми апаратів, що включає 

висконапірний, верхній ступінь. 

Зазначена величина підпору при всмоктуванні верхнім ступінем 

забезпечується за допомогою низьконапірного, передвключеного ступеня, що 

підкачує, призначеного одночасно для ефективного забору гідросуміші при 

нульовому, або близькому до нього, підпорі.  

Використання встановлених нами аналітичної характеристики робочого 

насоса у сукупності з характеристиками системи робочих гідроліній 

двоступінчастого апарата, що включають робочі трубопроводи й сопла його 

ступенів, дозволило нам визначити робочі параметри гідравлічної системи «робочий 

насос – робочі гідролінії двоступінчастого апарата». 
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Метод розрахунків режимів роботи одно- і двоступінчастих водоструминних 

апаратів, що обґрунтовано, базується на використанні встановленої в дисертаційній 

роботі еквівалентної напірної характеристики ступеня апарата. Далі з якої отримано 

залежність еквівалентної напірної характеристики двоступінчастого апарата у 

вигляді функцій однієї змінної – витрати змішаного потоку УСТQ на його виході. 

Для розрахунків визначення режимів установки як з одноступінчастим, так і із 

двоступінчастим апаратом встановлено систему аналітичних виразів, що визначає 

однозначну залежність режимів роботи насосно-гідроелеваторної установки від усіх 

інших (технологічних, гідравлічних, геометричних) її параметрів.  

На основі теоретичних досліджень були розраховані параметри ЗНГУ для 

реальних експлуатаційних умов, на підставі яких визначені і проаналізовані режими 

роботи і КПД високонапірного двоступінчастого ЗВА.  

За одержаними результатами вперше в практиці гірничої промисловості 

України були розроблені робочі проекти установок, а також впроваджені і отримали 

практичне використання високонапірні двоступінчасті ЗВА на зумпфових 

водовідливах глибоких зумпфів (глибиною 95 і 110 м) двох шахт (ім. 

Ф.Е.Дзержинського ДП «Дзержинськвугілля» і «Жовтневий рудник» ДП «ДУЕК». 

На основі теоретичних розрахунків, інструментальних вимірів та 

експериментальних даних підтверджено, що нова двоступінчаста технологічна 

схема високонапірного ЗВА із статичним підпором на вході у верхній ступінь, при 

нульовому (або близькому до нього) підпорі на вході в апарат ККД 

двоступінчастого апарата становить 0,18...0,21, що перевершує ККД  

одноступінчастого апарата в 1,5...2, 5 рази. 

Розбіжність теоретичних і експериментальних даних: по напору – не більше 

1 %, по подачі – не більше 2,5 %, по ККД апаратів – не більше 8 %. 

Позитивні результатами багаторічної експлуатації промислових зразків 

дозволили успішно вирішити важливе виробниче завдання – задіювання скіпових 

підйомів для забезпечення високопродуктивної видачі вугілля, що видобувається, на 

поверхню. Це, у свою чергу, дало можливість інтенсифікувати розвиток робіт по 

видобутку вугілля на відповідних горизонтах шахт. Відповідно до даних фахівців 
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шахти «Жовтневий рудник» економічний ефект від впровадження установки склав 

не менше 1 млн. грн. на рік. 

У цілому виконаний комплекс робіт дає реальні передумови для забезпечення 

безпечного, надійного, високопродуктивного й безлюдного, або близького до нього, 

відкачування й очищення зумпфів практично будь-якої глибини. 

До перспективної області застосування двоступінчастої схеми слід віднести 

також відкачку припливів води зі стовбурів закритих шахт із висотою водопідйому, 

орієнтовно, до 150...200м. 

Таким чином у роботі отримали подальший розвиток ідеї в області розрахунку 

і проектування зумпфових насосно-гідроелеваторних установок, включаючи 

розробку методики розрахунку таких установок. 

 

Ключові слова: шахта, зумпф, технологічні схеми, високонапірні насосно-

гідроелеваторні установки, водоструминні апарати, витратно-кавітаційна 

характеристика, підпір, безрозмірні характеристики. 
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SUMMARY 

 

Griadushchiy K.V. The ground of rational technological schemes and 

parameters of mine sump high-pressure pump-stream unit. - Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.05.06 – "Mining 

machines". – Branch PJSC "Research Institute of Mining Mechanics. M.M. Fedorov " in the 

city of Kiev; State Higher Educational Institution "Donetsk National Technical University" of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Pokrovsk, 2017. 

 

The thesis is a completed research work, which provides a solution to the actual 

scientific problem of establishing the regularities in the formation of technological pressure 

and energy, as well as the consumption –cavitation characteristics of high-pressure SWAs, 

taking into account the influence of the type and amount of pressure (head) on the suction, 

which made it possible to justify the range of rational parameters of regimes their work and 

principles of technological design of the ZNGU with high-pressure SWA. 

 

High labor intensity of work, low reliability of used equipment, increased danger of 

occurrence of severe emergency situations of sump water outflow of mines in Ukraine 

necessitated revision of the existing technology of cleaning and pumping out of sump. 

The most important requirements for a new or improved technology are the increase 

of reliability and economy, ensuring efficiency, safety of the pumping and cleaning 

process, which is the most important for the sumps with a depth exceeding 50 ÷ 70 m. 

In the thesis it was proved that the most effective direction of the development of a 

sump water outflow, which has practically no alternative solutions, is the development of 

pumping-hydro-elevator plants based on the justification and creation of special high-

pressure and economical water-jet devices. 

With this purpose, we have justified the expediency of investigating the 

technological pressure and energy characteristics and parameters of high-pressure SWA, 

taking into account the influence of the magnitude and type of pressure heads on their 

suction, and an analytical method for calculating the operating conditions of pump-jet 



 10

units, in which for the first time a «normal» pressure head characteristic water jetting 

device (hydroelevator) was presented in an analytical form similar to the characteristics of 

water outflow pumps. 

On the basis of the use of the impulse equation in the form of a widely used 

application for the study of the "normal" characteristics of the apparatus, a dimensional 

energy equation of the SWA and technological dimensionless pressure characteristics of 

the apparatus were obtained, reflecting the effect of static, high-speed and zero 

overpressure, as well as rarefaction at their suction on their technological pressure and 

energy characteristics, in the before-cavitation operating modes: 

 the creation of head, both static and high-speed, at the inlet of the water-jet apparatus 

leads to an increase in their technological head and efficiency, mainly due to a decrease 

in the share of losses in the mixing of flows, with a tendency to increase the efficiency 

as the amount of head increases and the apparatus supply efficiently; 

 •for the first time, the dependencies of the balance separation of losses in the apparatus 

when operating it with a head were obtained and it was established that, in contrast to 

traditional concepts, the operation of static-headed machines provides a more 

noticeable reduction in energy losses for mixing the flows and losses in the diffuser, 

more advantageous in comparison with the version with a "pure" high-speed head 

(corresponding to the traditionally recommended increase in the speed level вхV  at the 

entrance to the mixing chamber). 

Also, the paper specifies the features of the hydraulic mechanism for the formation 

of energy losses in the version of static head, characterized, on the one hand, by an 

increase in the flow velocity at the inlet to the mixing chamber (albeit smaller than in the 

case of "purely" high-speed head), and, on the other hand, of the working flow, due to the 

increase in the static head (pressure) at the suction, which as a result, when the "purely" 

static and "purely" high-speed counterbalances are equal in value, leads to a smaller 

difference in flow velocities in a mixing chamber at a static head. 

The analytic description of the consumption-cavitation characteristics of devices is 

given, which makes it possible to evaluate the influence of the ratio of the suction height 

corresponding to the absolute pressure at the suction of the apparatus, to the head, or the 
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height of its injection, on all the main "normal" operating parameters (feed, head, 

efficiency) of the apparatus in the entire range of variation of the ratio of the diameters of 

the mixing chamber Kd and the nozzle Cd . This, in turn, became the basis for theoretical 

analysis, calculation and design of sump and other high-pressure devices. 

Based on the analysis of the developed dimensionless and dimensional consumption -

cavitation characteristics of the apparatus, a generalized range of rational "normal" parameters 

for high-pressure SWA operation modes corresponding to the pre-optimal and before-optimal 

zone is established, under the conditions of the feed factor selection U ≥ 0,85; pressure head – 

h≤ 0,27; pressure on the suction – HH ≥ 10m, with efficiency –  A = 0,25...0,3. 

The area of rational relative parameters of high-pressure SWA justifies the operation 

with static head at the suction t up to 20 ... 25 m, which makes it expedient to investigate 

and develop the proposed new two-step technological scheme of apparatuses, including 

the high-pressure, upper stage 

The indicated value of the head on the suction of the upper stage is provided by 

means of a low-pressure, pre-activated, pumping stage, intended simultaneously for 

effective intake of the slurry at zero, or close to head value. 

The use of the analytical characteristics of the working pump, together with the 

characteristics of the system of working hydraulic lines of the two-step apparatus, 

including the working pipelines and nozzles of its stages, enabled us to determine the 

operating parameters of the hydraulic system "working pump - working hydro-lines of 

two-step apparatus". 

A valid method for calculating the operating modes of single- and two-step water-jet 

apparatus is based on the use of an equivalent pressure characteristic of the apparatus 

stage. Further, from which the dependence of the equivalent pressure characteristic of a 

two-step apparatus in the form of functions of one variable - the flow rate of the mixed 

flow УСТQ  at its outlet 

For the calculation of the determination of the plant’s modes with both a single-step 

and a two-step apparatus, an established system of analytical expressions that determines 

the unambiguous dependence of the operation modes of the pump-hydroelevator plant on 
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all other (technological, hydraulic, geometric) parameters. 

On the basis of theoretical investigations, the parameters of the ZNGU for real 

operating conditions were calculated on the basis of which the operation modes and 

efficiency of a high-pressure two-step SWA were determined and analyzed. 

Based on the obtained results, for the first time in the practice of the mining industry 

of Ukraine, working designs of plants were developed, and high-pressure two-step SWAs 

were also introduced and used in practice in the sump water outflow of deep sump (depth 

95 and 110 m) of two mines (Dzerzhinskugol State Enterprise, and " Oktyabrsky mine "of 

SE" DUEK ". 

According to the results obtained, for the first time in the practice of the mining 

industry of Ukraine, working designs of plants were developed, and high-pressure two-

step SWAs were also introduced and used in practice in the sump water outflow of deep 

sump (depth 95 and 110 m) of two mines ("Central" SE "Toretskugol" and "Oktyabrsky 

mine "of SE" DUEK ". 

On the basis of theoretical calculations, instrumental measurements and 

experimental data, it is confirmed that a new two-step technological scheme of high-

pressure SWA with a static head at the entrance to the upper stage, with zero (or close to 

it) head at the entrance to the apparatus of efficiency of the two-step apparatus is 0.18 ... 

0,21, which exceeds the efficiency of a single-step device by 1.5 ... 2.5 times. 

The discrepancy between the parameters compared: on the pressure - not more than 

1%, on the supply - not more than 2.5%, on the efficiency of the devices – no more than 8%. 

The positive results of long-term operation of industrial designs allowed us  

successfully solve an important production task – the use of skip hoists to ensure high-

performance delivery of extracted coal to the surface. This, in turn, has made it possible to 

intensify the development of coal mining operations on the corresponding horizons of the 

mines. In accordance with the data of the specialists of the " Oktyabrsky mine ", the 

economic effect of the plant’s implementation is at least UAH 1 million. in year. 

On the whole, the complex of works performed creates real prerequisites for a sharp 

increase in the efficiency of a stationary sump water outflow with the provision of 

uninhabited, or close to it, pumping out and cleaning up the sump of almost any depth. 
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The prospective area of application of the two-step scheme should also include 

pumping out the inflow of water from the trunks of closed mines with a height of water 

lifting, approximately, up to 150 ... 200 m. Thus, in the work, ideas in the field of 

calculation and design of sump pump-hydroelevator plants, including the development of a 

calculation methodology for such plants, were further developed. 

 

Key words: mine, sump, technological schemes, high-pressure pump-hydroelevator 

plants, water-jet apparatuses, consumption -cavitation characteristic, head, dimensionless 

characteristics. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Багаторічний досвід експлуатації зумпфових водовідливних 

установок свідчить про дуже низьку ефективність їх роботи. Розсип твердого в зумпфи 

скіпових стовбурів, який досягає рівня 2% добового видобутку шахти, призводить до 

різкого підвищення його концентрації у воді, що відкачується (в середньому до 40г/л), і 

обумовлює різке зниження ресурсу відцентрових шахтних насосів, які традиційно 

використовуються на зумпфовому водовідливі – з виникненням частих підтоплень 

зумпфів. До істотних негативних наслідків слід віднести також той факт, що технологія, 

яка використовується, устаткування очищення і відкачування зумпфів припускають 

широке використання ручної праці – при одночасному залученні 3-6 чоловік і більше. 

Обслуговуючий персонал працює в дуже складних, антисанітарних і, що особливо 

важливо, в небезпечних для життя умовах. Достатньо сказати, що на шахтах ім. 

А.М.Стаханова ДП «Красноармійськвугілля» (в 2005 році) і ім. Л.І.Лутугина ДП 

«Торезантрацит» (в 2007 році) мали місце прориви значних об'ємів водовугільних 

гідросумішей у зумпфи, що призвели не тільки до виходу (затопленню) самих установок 

і значним втратам часу й матеріальних коштів при ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій, а й до загибелі людей. Вищезазначене, а також суттєве підвищення в останні 

десятиліття глибини зумпфів, що досягає на ряді шахт 80-110 м і більше, обумовлює 

необхідність перегляду існуючої технології і устаткування, що використовується для 

відкачування і очищення зумпфів. 

Ефективним напрямом механізації розглянутого виробничого процесу, що 

практично не має у теперішній час альтернативних рішень, є розробка зумпфових 

насосно-гідроелеваторних установок (ЗНГУ) на основі обґрунтування і створення 

спеціальних, високонапірних і економічних гідроелеваторних (водоструминних) 

апаратів (ЗВА). Необхідного розвитку даний напрям до теперішнього чау не 

отримав – внаслідок відсутності необхідної теоретичної бази і результатів тривалого 

експериментального підтвердження його ефективності безпосередньо в умовах 

експлуатації в глибоких зумпфах. 

Тому встановлення закономірностей формування технологічних 

характеристик високонапірних ЗВА з урахуванням впливу виду і величини напору  

(підпору) при всмоктуванні, а також обґрунтування області раціональних параметрів 
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режимів їх роботи, розробка ефективних технологічних схем, і створення на цій 

основі спеціальних, високонапірних і економічних гідроелеваторних 

(водоструминних) апаратів (ЗВА) для підвищення економічності і забезпечення 

високопродуктивного і, переважно, безлюдного відкачування і очищення шахтних 

зумпфів практично будь-якої глибини є актуальним науковим завданням. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна 

робота виконана у відділі шахтного водовідливу відповідно до тематичних планів робіт 

ПАТ «НДІГМ ім. М.М. Федорова» у рамках науково-дослідної теми «Створити енерго-

зберігаючу технологію та технічні рішення в області шахтного водовідливного 

комплексу галузі, що забезпечить його використання як регулювальника навантаження 

енергосистеми, підвищення рівня ефективності та безпеки, зниження аварійності на 

водовідливі» (державний реєстраційний №0108U003857), а також у рамках 

госпдоговірної роботи: «Розробити конструкторську документацію на високонапірний 

шламовий гідроелеватор, призначений для гідротранспортування розсипу із зумпфової  

частини стовбура «Пугачівка» шахти ім. Ф.Е. Дзержинського ДП 

«Дзержинськвугілля». Тема дисертації затверджена вченою радою НДІГМ ім. М.М. 

Федорова 11.01.2006 р.    (протокол № 1). 

При виконанні зазначених робіт автор приймав участь в якості виконавця та 

відповідального виконавця. 

Мета дослідження полягає у визначенні області раціональних параметрів 

режимів роботи високонапірних ЗВА, а також обґрунтуванні і реалізації ефективних 

технологічних схем ЗНГУ і, на цій основі, створення високонапірних ЗВА для 

підвищення економічності і забезпечення високопродуктивного і, переважно, 

безлюдного відкачування і очищення шахтних зумпфів практично будь-якої глибини. 

Ідея роботи полягає у використанні встановлених автором закономірностей 

впливу величини і виду (статичного, швидкісного) підпору при всмоктуванні 

високонапірних ЗВА на технологічні напірні і енергетичні характеристики і на цій 

основі обґрунтуванні раціональних параметрів режимів роботи і технологічних схем 

ЗВА і ЗНГУ в цілому. 

Об'єкт дослідження – робочий процес і параметри високонапірних одно- і 

двоступінчастих схем ЗВА. 

Предмет дослідження – технологічні напірні, енергетичні і витратно-кавітаційні 

характеристики високонапірних ЗВА, що дозволяють враховувати вплив виду і  
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величини підпору при всмоктуванні ЗВА на технологічні напірні і енергетичні 

характеристики; параметри раціональних режимів роботи ЗНГУ в цілому. 

Для досягнення поставленої мети визначені і вирішені наступні наукові задачі: 

1) встановити закономірності впливу величини і виду (статичного, 

швидкісного) підпору при всмоктуванні високонапірних ЗВА на технологічні 

напірні і енергетичні характеристики в докавітаційних режимах роботи апаратів; 

2) визначити і обґрунтувати узагальнену область раціональних відносних 

параметрів режимів роботи високонапірних ЗВА з урахуванням впливу їх 

кавітаційних характеристик; 

3) розробити і обґрунтувати аналітичний метод розрахунку і вибору 

раціональних режимів роботи ЗНГУ, гідравлічних і геометричних параметрів 

високонапірних, у тому числі двоступінчастих, ЗВА; 

4) виконати експериментальні виробничі дослідження параметрів режимів 

роботи ЗНГУ з високонапірними одно- і двоступінчастими апаратами; 

5) розробити і впровадити ЗНГУ з високонапірними ЗВА на шахтах вугільної 

промисловості України. 

Для реалізації мети і вирішення поставлених завдань у роботі використовувався 

комплексний метод дослідження, що включає: аналіз і узагальнення результатів 

відомих теоретичних і експериментальних робіт в області створення ефективних 

високонапірних ЗВА; аналітичний метод дослідження технологічних напірних і 

енергетичних характеристик і параметрів режимів роботи ЗВА, заснований на 

сучасній теорії водоструминних апаратів і базується на використанні 

експериментальних гідравлічних коефіцієнтів опору їх елементів; розроблений в 

НДІГМ ім. М.М. Федорова графоаналітичний метод зображення і аналізу 

безрозмірних і розмірних витратно-кавітаційних характеристик апаратів (при 

обґрунтуванні раціональних параметрів режимів роботи і технологічних схем ЗВА і 

ЗНГУ в цілому); експериментальний метод дослідження характеристик і режимів 

роботи ЗНГУ в показових умовах двох діючих зумпфів шахт (глибиною 85 і 110 м). 

Наукові положення, що виносяться на захист. 

1. Технологічний натиск, ККД і подача ЗВА виражені дрібно-раціональними 

функціями відносної витрати, які визначаються величиною і видом статичного або 
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швидкісного підпору, що розглядається при цьому як питома енергія всмоктуваного 

потоку, що додатково підводиться. Схема ЗВА із статичним підпором перевищує 

традиційно рекомендований варіант з швидкісним підпором як за натиском, так і за 

ККД – не менше, ніж в 1,1 разу при відносному підпорі 0,1, що при використанні 

встановленої області взаємопов'язаних раціональних відносних гідравлічних (у тому 

числі кавітаційних) і геометричних параметрів ЗВА обґрунтовує технічну 

можливість створення ефективних високонапірних ЗВА при статичному підпорі під 

час всмоктування. 

2. У дослідженій області розмірних параметрів: напору робочого потоку 

Hp=200...800 м; напору апаратів НА=10…150 м; підпору Нп= –7...+20 м, залежності 

ηА апаратів від напору НА, за умови Нп=const, характеризуються розвиненими 

ділянками з близькими до постійних значень ηА. Оптимальні або приоптимальні 

значення ККД ЗВА ηА=0,28...0,3 забезпечуються при значеннях параметрів: Hp=300 

м, НА=60...90 м; Uk=0,7…1,2, при статичному підпорі – Нп=10…20 м. 

3. Ефективність (технологічний ККД) двоступінчастої схеми ЗВА виражена як 

функція напору апарату від відносної витрати і величини параметра статичного 

підпору Нп при всмоктуванні верхнього, високонапірного ступеня, створюваного 

низьконапірним, передвключеним апаратом. При цьому її ККД, в порівнянні з 

традиційно вживаною одноступінчастою схемою ЗВА, при Нп=10…20м і нульовому 

підпорі на вході в апарати підвищується в 1,5…2,5 рази із забезпеченням напору  

апарата 120…150 м при одночасному зниженні напору  робочого потоку Hp не менш 

ніж в 1,5 рази. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

1. Вперше отримані: технологічне розмірне енергетичне рівняння, що включає 

безрозмірні напірні характеристики високонапірних ЗВА, залежності балансового 

розподілу втрат напору в них, з урахуванням впливу виду, статистичного або 

швидкісного, на безрозмірні напірні характеристики високонапірних ЗВА, і 

величини підпору як додатково підведеної питомої енергії всмоктуваного потоку. 

Отримано кількісну оцінку зазначеного впливу і доведено технічну можливість 

розробки ефективних високонапірних ЗВА із статичним підпором при всмоктуванні. 

2. Вперше отримана узагальнена безрозмірна витратно-кавітаційна 

характеристика ЗВА, що враховує відношення висоти всмоктування до 
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геометричної висоти нагнітання високонапірних ЗВА. Визначена область 

раціональних, взаємопов'язаних між собою гідравлічних і геометричних параметрів 

їх ступенів, що відповідає приоптимальній і дооптимальній їх зоні (за критерієм 

економічної ефективності) за умов KU ≥ 0,85; h≤ 0,27; KP  ≤ 50. 

3. Розроблено новий аналітичний метод розрахунку режимів роботи ЗНГУ, в 

основу якого покладені вперше встановлені: аналітичні розмірні  напірні 

характеристики ступенів ЗВА, що є функціями витрати змішаного потоку на виході 

з апарату; області раціональних відносних і розмірних гідравлічних (у тому числі 

кавітаційних) і геометричних параметрів високонапірних ЗВА; залежність ККД 

високонапірних двоступінчастих ЗВА від відносних значень подачі і напору  

ступенів, що підвищує точність розрахунку і дозволяє оцінювати вплив усього 

комплексу найбільш важливих технологічних, геометричних і гідравлічних 

параметрів ЗНГУ в цілому на параметри режимів їх роботи і ККД.  

4. Вперше теоретично доведено і експериментально (в показових умовах двох 

діючих зумпфів глибиною 110 м і 85 м) підтверджено, що нова двоступінчаста 

технологічна схема високонапірного ЗВА із статичним підпором на вході у верхній 

ступінь, який забезпечується попередньо включеним низьконапірним ступенем, в 

порівнянні з традиційно вживаною схемою з одноступінчастим апаратом, при 

нульовому підпорі на їх вході, забезпечує підвищення ККД в 1,5..2,5 рази при 

зниженні необхідного натиску  робочого потоку не менше, ніж в 1,5 рази. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і 

рекомендацій дисертаційної роботи обумовлені коректним застосуванням: методів 

математичного аналізу стосовно досліджень гідравлічних і енергетичних 

характеристик ЗВА, методу дослідження і розрахунку режимів роботи ЗНГУ, що 

оснащені високонапірними ЗВА; результатами експериментальних досліджень, 

виконаних в показних натурних (промислових) умовах двох глибоких зумпфів 

скіпових стовбурів діючих шахт, на основі стандартних методик з використанням 

вимірювальних приладів достатньої точності; задовільним узгодженням результатів 

теоретичних і експериментальних (виробничих) досліджень характеристик і 

режимів роботи ЗНГУ, оснащених високонапірними двоступінчастими ЗВА. 

Розбіжність порівнюваних параметрів: по напору – не більше 1 %, по подачі – не 

більше 2,5 %, по ККД апаратів – не більше 8 %; позитивними результатами 
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багаторічної (близько шести років) експлуатації промислових зразків з 

високонапірними ЗВА (трьох з двоступінчастими і одного з одноступінчастою 

схемами) у складі двох ЗНГУ. 

Наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей 

формування технологічних напірних і енергетичних, а також витратно-кавітаційних 

характеристик високонапірних ЗВА з урахуванням впливу виду і величини напору 

(підпору) при всмоктуванні, що дозволили обґрунтувати область раціональних 

параметрів режимів їх роботи і принципи технологічного проектування ЗНГУ з 

високонапірними ЗВА; у обґрунтуванні методу розрахунку і вибору раціональних 

режимів роботи ЗНГУ в цілому при оснащенні їх високонапірними ЗВА, у тому 

числі новою, двоступінчастою схемою апарата; у обґрунтуванні доцільності 

створення спеціальних аварійних ЗВА з підвищеною подачею. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в розробці і 

практичній реалізації методики дослідження, розрахунку і вибору раціональних 

гідравлічних і геометричних параметрів високонапірних ЗВА, у тому числі 

двоступінчастої технологічної схеми з високонапірною (основною) і 

низьконапірною ступенями, що забезпечує, в порівнянні з традиційною 

одноступінчастою схемою ЗВА, підвищення експлуатаційного ККД в 1,5..2,5 рази і 

зниження необхідного напору  робочого потоку не менше, ніж в 1,5 рази.  

Результати дослідження використані при підготовці СОУ 

10.1.24183643.006:2007 «Водозбірники» (акт від 30.10.2013 р., затверджений 

наказом Міністерства вугільної промисловості України № 545 від 7.12.2007 р.). 

Реалізація висновків і рекомендацій роботи. За результатами дисертаційної 

роботи вперше в практиці гірничої промисловості України розроблені, впроваджені і 

отримали практичне використання високонапірні двоступінчасті ЗВА на зумпфових 

водовідливах глибоких зумпфів (глибиною 95 і 110 м) двох шахт (ім. Ф.Е.Дзер-

жинського ДП «Дзержинськвугілля» (акт від 28.01.2013 р.), і «Жовтневий рудник» ДП 

«ДУЕК» (акт від 12.08.2010 р.)), що дозволило успішно вирішити важливе виробниче 

завдання – задіювання скіпових підйомів для забезпечення високопродуктивного 

видобутку вугілля на поверхню. Це, у свою чергу, дало можливість інтенсифікувати 

розвиток робіт з видобутку вугілля на відповідних горизонтах шахт. Відповідно до 
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даних фахівців шахти «Жовтневий рудник», економічний ефект від впровадження 

установки складає не менше, ніж 1 млн. грн. на рік. 

Результати дисертаційної роботи використані вченими і фахівцями  ПАТ 

«НДІГМ ім. М. М. Федорова» при виконанні науково-дослідних робіт. Новизна і 

практична значущість двоступінчастої схеми високонапірного ЗВА підтверджені 

патентом України. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота автором виконана 

самостійно, включаючи формулювання мети і головної ідеї, постановку і рішення 

завдань досліджень, розробку математичних моделей і комп'ютерних програм, 

обробку експериментальних даних, аналіз і узагальнення отриманих результатів, а 

також підведення підсумків дослідження, відбитих в загальних висновках до роботи. 

Текст дисертації викладений автором особисто. 

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційної роботи 

докладалися на: науково-технічній конференції «Проблеми експлуатації устаткування 

шахтних стаціонарних установок», присвяченій 80-річчю НДІГМ ім. М. М. Федорова 

(Донецьк, 2009); XII Міжнародній науково-технічній конференції АСПГП «Промислова 

гідравліка і пневматика» (Донецьк, 2011); молодіжній науково-практичній конференції 

«Сучасний стан і напрям розвитку інформаційних технологій: інформаційні технології в 

гірничій промисловості» (Донецьк, 2013); міжнародній щорічній науково-практичній 

конференції «Освіта, наука, виробництво» (РФ, Вязьма, 2013); засіданнях вченої ради і 

тематичних наукових семінарах НДІГМ ім. М.М. Федорова (2004-2016); науковому 

семінарі ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і 

науки України (Покровськ, 2016). 

Публікації. За матеріалами дослідження опубліковано 16 робіт (3 – без 

співавторів), з них 3 статті – у зарубіжних виданнях і вітчизняних, таких, що 

входять до міжнародних наукометричних баз, 9 статей – у фахових наукових 

виданнях переліку МОН України, 4 статті і тези виступів в збірках матеріалів 

науково-технічних і науково-практичних конференцій, галузевий стандарт,  1 патент 

України на корисну модель. 

Об’єм і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, 

загальних висновків, списку використаних джерел (71 найменування), п'яти 

додатків. Повний текст викладений на 181 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1. 

СТАН ПИТАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Стан зумпфового водовідливу й обґрунтування гідроелеваторного 

способу відкачування й очищення зумпфів скіпових стовбурів шахт 

 

На шахтах СНД, у тому числі на шахтах України, у процесі видобутку 

корисних копалин за допомогою скіпових підйомних установок, має місце розсип 

певної частини твердого в зумпфи скіпових стовбурів. (Зумпфом є частина стовбура, 

розміщена нижче основного горизонту шахти). Величина зазначеного розсипу 

коливається в значних межах і в ряді випадків може досягати 2% від добової 

продуктивності підприємства. Як показали дані обстежень гранулометричного 

складу твердого [14, 15, 18, 24, 25], основна маса розсипу характеризується 

розмірами вугілля й породи не більш 50 мм – до 91-97%. Причому, розміри 

твердого, що становить приблизно 90% розсипу, не перевищують 25 мм.  

Одночасно в зумпфи надходять так звані «залишкові» припливи води [62], 

величина яких коливається, як правило, у діапазоні 5÷25м3/год. В окремих випадках 

зумпфовий  водоприток може досягати 50м3/год і більш. Тому зумпфи повинні бути 

обладнані засобами, придатними як для відкачування води, так і для очищення їх від 

твердого матеріалу, що просипається. Важливим параметром у розглянутому плані є 

також глибина зумпфа, яка, як показують дані обстежень ряду авторів, у тому числі 

[14], коливається в достатньо широких межах: від 15 до 110 м і більш. Підвищені 

значення глибини найчастіше обумовлені місткістю й габаритами бункерів, скіпів, 

пристроїв, що вловлюють, і, у свою чергу, пов'язані з відповідним підвищенням 

виробничої потужності шахт. 

Виходячи з вищевикладеного, нормальна, ритмічна робота скіпових або скіпо-

клітьйових підйомів неможлива без забезпечення ефективного виконання двох 

важливих операцій: очищення зумпфів від розсипу й відкачування води. Відомі 

понад 50 способів очищення й відкачування зумпфів. Однак, найбільше поширення, 

принаймні на території  СНД, отримали два способи: вертикальний – із 
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застосуванням скіпа малої місткості; похилий – з використанням похилого скіпа або 

спеціальної вагонетки. З іншого боку, для відкачування води обладнується 

спеціальна водовідливна установка із проходкою спеціальної камери й розміщенням 

у ній двох насосів (робочого й резервного), як правило, типу ЦНС, з подачею    

30÷60 м3/год. Нижче позначки підлоги насосної камери розташовується частина 

зумпфа, глибиною 4,5÷5м, що використовується, як водозбірна ємність, з якої 

насосами здійснюється забір водопритока. При цьому періодично, після 

відкачування води й, як правило, вручну здійснюється очищення водозбірника від 

розсипу з навантаженням твердої маси в скіпи або вагонетки. Саме ця операція є 

однієї з найбільш трудоємних, небезпечних і соціально неприйнятних. 

Досвід експлуатації зумпфових водовідливних установок, накопичений за 

останні десятиліття, повністю підтверджує вищесказане. При цьому, необхідно 

відзначити, що умови виконання розглянутих допоміжних операцій залишаються 

дуже важкими. Для видалення зумпфових припливів води найчастіше 

використовуються відцентрові насосні агрегати, а очищення зумпфів традиційно 

здійснюється або за допомогою похилих або вертикальних скіпів невеликої ємності, 

або із застосуванням  вагонеток. Внаслідок підвищеної концентрації твердого в воді, 

що відкачується (у середньому до 40 г/л), термін служби насосів різко знижується 

(не перевищує 1,5÷2 місяця) і нерідко приводить до аварійного підтоплення 

зумпфів. При виконанні операцій по очищенню й відкачуванню зумпфів зайнято від 

2 до 6 людей залежно від величини припливу й діаметра стовбура  [14, 15]. 

Обслуговуючий персонал виконує зазначені роботи в антисанітарних і 

небезпечних умовах, що обумовлене наступним. По-перше, навантажувальні 

роботи, в значній мірі, виконуються з використанням ручної, малопродуктивної 

праці. По-друге, у тих випадках, коли зумпфи оснащуються бункерами, що 

уловлюють, виникає небезпека прориву з них водовугільнопородних гідросумішей. І 

по-третє, як показала практика експлуатації глибоких зумпфів за останні роки 

(наприклад, на шахтах ім. А.М. Стаханова ДП «Красноармійськвугілля» і        

ім. Л.І. Лутугіна ДП «Торезантрацит»), мають місце небезпечні для життя людей 
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прориви значних об’ємів водовугільних гідросумішей з розташованих на горизонті 

вугільних ям у нижню частину зумпфів скіпових стовбурів. 

Таким чином, розглянуту технологічну ділянку гірничих підприємств України 

цілком обґрунтовано можна віднести до об'єктів з високою трудомісткістю робіт, 

низькою надійністю устаткування, що використовувається та підвищеною 

небезпекою виникнення важких аварійних ситуацій. Усе це обумовлює необхідність 

перегляду існуючої технології роботи з очищення й відкачування  зумпфів. При 

цьому, найважливішими вимогами до нової або вдосконаленої технології є різке 

підвищення продуктивності праці й забезпечення безлюдного або близького до 

нього очищення й відкачування зумпфів. Найбільшою мірою завдання створення 

продуктивної, трудозберігаючої технології стосується зумпфів підвищеної глибини 

– понад 50...70 м. 

Аналіз можливих шляхів вирішення розглянутої проблеми, на основі 

використання результатів виконаних робіт, найбільш авторитетними фахівцями в 

даній галузі техніки [14, 15, 24, 31, 32] показав, що потенційно поставленим вимогам 

відповідають установки з гідроелеваторними (водостуменевими) апаратами й 

ерліфти. Особливо важливим є аналіз досвіду очищення й відкачування зумпфів, 

докладно висвітлений у роботах [14, 15, 31, 32]. Основний висновок останніх 

зводиться до того, що для ефективного вирішення розглянутих практичних завдань 

очищення й відкачування зумпфів будь-яких конструктивних типів найбільшою 

мірою придатні технологічні схеми з використанням водоструменевих апаратів.  

Розглянемо найбільш важливі особливості відомих технологічних схем і умов 

роботи зумпфових насосно-гідроелеваторних установок, представлених в [14, 15, 

24]. Кожна така установка передбачає обладнання її як робочою, так і резервною 

гідроелеваторною одноступінчастою конструкцією. При цьому, для діючих шахт, 

рекомендується використовувати робочий гідроелеватор закритого типу із двома 

всмоктувальними трубопроводами, один з яких призначений для забору гідросуміші 

з бункера, що уловлює, а другий – для можливості відкачування води з водозбірної 

частини зумпфа. У цьому випадку відпадає необхідність у зумпфовій насосній 
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установці. Резервний апарат уводиться в роботу в короткочасні періоди  заміни 

робочого апарата. 

Для шахт-новобудов застосовується робочий гідроелеватор відкритої 

конструкції, що, на думку авторів [14], дозволяє здійснювати забір твердого із 

придонної частини зумпфа практично будь-якої консистенції. У схему вводиться 

також спеціальна решітка-перекриття для вловлювання твердого, що просипається, і 

яке перевищує певну норму за величиною. При використанні такого варіанта схеми 

відпадає необхідність у лебідці, скіпі, бункері, що вловлює, конвеєрах і іншому 

механічному устаткуванні. Зменшується також глибина зумпфів на 15÷20 м. 

Загальна вартість устаткування, у порівнянні з механічними варіантами 

відкачування , знижується в 3-4 рази. 

Поряд з вищенаведеними запропоновані також схеми, що передбачають 

комбінування відкачування води апаратами із забором і транспортуванням твердого 

за допомогою механічного устаткування (із застосуванням лебідки й скіпа малої 

місткості). 

У всіх варіантах схем управління гідроелеваторною установкою може 

здійснюватися в ручному, дистанційному або автоматичному режимах. Гідросуміш, 

що відкачується, скидається в спеціальні шламовідстійники або на дугове 

шпальтове сито з подальшим освітленням води й скиданням її у водозбірники 

водовідливу. 

Далі, до важливих технологічних особливостей зумпфого водовідливу, 

аналогічним водовідливним установкам різного призначення, необхідно віднести 

періодичне накопичення й відкачку води або гідросуміші з ємності, обумовленої 

проектними оцінками нижнього (НР) і верхнього (ВР) рівнів. Установка зумпфових 

апаратів по відношенню до зазначених оцінок є, у відомих технологічних схемах, 

досить довільною, що для апаратів підвищеного напору не можливо визнати цілком 

обґрунтованим. 

В цілому, з наведених вище даних, випливає, що в гірничій промисловості 

накопичений досить докладний досвід застосування гідроелеваторного способу 

відкачування й очищення зумпфів і інших гірничих виробок, і розроблений цілий 
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ряд відповідних технологічних схем зумпфових установок з його використанням. 

При цьому досить важливо врахувати такі істотні фактори (підтверджені й нашими 

дослідженнями), як можливість виключення постійної присутності в зумпфах 

персоналу, що обслуговує, забезпечення високої надійності відкачування в умовах 

завалів апаратів більшими обсягами твердого, підвищення продуктивності праці ( у 

порівнянні з варіантами використання механічних способів) в 15-20 раз  [14, 15]. 

Разом з тим, виконаний аналіз схем, досвіду експлуатації й експлуатаційних 

параметрів діючих установок, відображений у роботах [14, 15, 24, 25], показав, що 

існуючим технічним рішенням властива ціла низка недоліків, до яких, зокрема, слід 

віднести: 

- порівняно низький рівень як напору, так і подачі існуючих 

одноступінчастих схем зумпфових гідроелеваторних апаратів, а також досить 

низький експлуатаційний показник їх ККД, який в апаратах з найбільш високим, 

реалізованим на практиці,  напором (50...70 м) не перевищує рівень 0,09...0,12; 

- при виборі робочих параметрів зумпфових апаратів не повною мірою 

враховуються їх кавітаційні характеристики, що є однією з основних причин різкого 

зниження їх експлуатаційної подачі, економічності й загальної ефективності роботи 

установок; 

- додаткове зниження подачі й ефективності зумпфових насосно-

гідроелеваторних установок, внаслідок традиційно рекомендованого  [14, 15] 

підключення апаратів до гранично зношених насосів водовідливу, призначених для 

видачі в ремонт; 

- до відчутних недоліків слід віднести також те, що не були розглянуті 

питання обґрунтування параметрів і розробки апаратів, придатних для ефективної 

ліквідації аварійних ситуацій на зумпфовому водовідливі в умовах різких, 

несподіваних, затоплень і скидань при цьому більших об’ємів твердого в зумпфи.  

З урахуванням вищевикладеного, необхідно, насамперед, виконати аналіз 

результатів відомих досліджень, що спрямовані на підвищення напору, подачі й 

економічності водоструменевих апаратів.  
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1.2. Аналіз результатів досліджень водоструминних апаратів і установок, 

що спрямований на підвищення їх напору, подачі й економічності 

 

Дослідженню характеристик і параметрів, встановленню раціональних 

геометричних співвідношень основних елементів гідроелеваторів (із центральним 

соплом) загальнопромислового призначення присвячена значна кількість робіт, у 

тому числі й за кордоном [38,59,71]. Найбільше визнання й поширення на практиці 

отримали результати досліджень, методи розрахунків і вибору параметрів 

одноступінчастих гідроелеваторів, представлені в роботах Подвідза Л.Г. і 

Кириловського Ю.А. [39, 53, 54], Соколова Е.А. і Зінгера Н.М. [57, 58],        

Каменева П.Н. [37], Сізова Г.Н. [55, 56]. Саме завдяки цим роботам, які 

розглядаються як основні [44], і було, в основному, завершене створення сучасної 

теорії й методів розрахунків параметрів водоструменевих апаратів традиційної 

конструкції (із центральним соплом і циліндричною камерою змішування), що 

засновані, зокрема, на розробці їх зведених характеристик. Дослідженню піддалася 

вся найбільш важлива область практичного використання апаратів (по подачі, 

напору й їх основному геометричному параметру n = dк / dc, де dк, dc – діаметри 

камери змішування й сопла). 

До числа найбільш важливих результатів досліджень робіт, що зазначені, 

можна віднести той факт, що розрахунки водоструминних апаратів можна повністю 

базувати на теоретично встановлених рівняннях з використанням обмеженого числа 

експериментальних параметрів. Крім того, суттєвим є й встановлення загального 

низького рівня напірності в області найбільш високих значень їх ККД. Достатнь 

сказати, що при максимально досяжному ККД  апарата –  ηа= 0,3 [58], відносний 

напір h = Hа /Hр = 0,24, де Hа, Hр – напір апарата (за дифузором) і робочої рідини 

(перед соплом). Для умов роботи на зумпфовому водовідливі, значення h може 

помітно перевищувати зазначений рівень. Однак, використання апаратів традиційної 

одноступінчастої конструкції в області підвищених напорів h приводить до 

помітного зниження реалізованого значення їх відносної подачі U і ККД  апаратів. 

Останній в умовах відкачування зумпфів, навіть при порівняно низьких значеннях   
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h ≤ 0,17, в основному перебуває в межах 0,07...0,12 [14, 43]. Низькі напірність і 

подача, а також ККД , апаратів являють собою серйозну перешкоду для їх широкого 

використання на зумпфовому водовідливі, особливо з урахуванням неможливості 

повного виключення аварійних ситуацій, внаслідок проривів великих мас 

гідросуміші в глибокі зумпфи й необхідності при цьому досить оперативної 

ліквідації їх наслідків. 

Цим визначається нагальна потреба в проведенні аналізу з метою пошуку 

шляхів, що спрямовані на підвищення напору, який створюється апаратами при 

одночасному забезпеченні прийнятного рівня подачі U і ККД . У зазначених вище 

роботах питання створення апаратів підвищеної напірності, що придатні для роботи 

в умовах шахтних зумпфів, практично не розглядалися. Разом з тим, у дослідженнях 

низки інших фахівців, такий напрямок, стосовно до різних галузей їх використання, 

протягом останніх 40÷50 років порушувалося неодноразово. Базувалися вони, у 

першу чергу, на низці наступних міркувань. 

Як вище відзначалося, до основних особливостей теоретичних побудов і 

розроблених методів розрахунків, практично всіх робіт в галузі гідроелеваторів, 

можна віднести обов'язкове встановлення й застосування емпіричних коефіцієнтів 

гідравлічних опорів, або коефіцієнтів швидкостей, основних елементів апаратів. У 

роботі [39, 53] був безпосередньо експериментально досліджений баланс енергії 

гідроелеватора. При цьому, рівняння балансу енергії, у найбільш загальному виді, 

було представлено як рівність:                                    

NЗ = NЭ + ∑NП, (1.1) 

де NЗ – потужність, що затрачується в апараті; 

    NЭ – потужність ефективна (що корисно використовується); 

    ∑NП – сума потужностей втрат в апараті, до яких віднесені втрати на 

змішування, на тертя в камері змішування, на вході в апарат, у 

дифузорі й у насадці. 

До найбільш важливих результатів розглянутої частини дослідження  [39, 53] 

слід віднести той факт, що втрати на тертя  в камері змішування й дифузорі є 

найбільш суттєвими в досить вузькій області значень параметра n < 1,7. У всій 
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іншій, значно ширшій області n, яка потенційно охоплює й зумпфові 

гідроелеватори, більш вагомими є втрати на змішання робочого потоку і потоку, що 

всмоктується у камері змішування.  Виходячи з цього, можна зробити  висновок про 

те, що завдання підвищення ККД  апаратів високого й середнього напорів пов'язані, 

насамперед, зі зниженням втрат на змішання потоків. 

З іншого боку, як показав аналіз відомих робіт, виконаний в [45], для 

вирішення подібних завдань у цілому великий практичний інтерес представляє 

використання різних технологічних підходів, що забезпечують найбільш 

раціональне технологічне використання самих апаратів. До одного з них, наприклад, 

слід віднести підвищення ККД  за рахунок того, що всі витрата води на виході з 

апарата (як тої, що всмоктується, так і робочої) повністю корисно використовується 

в загальному технологічному процесі, у якому задієяний апарат. Правда, для умов 

роботи на зумпфовому водовідливі, такий підхід є непридатним. Значно більший 

інтерес представляє інший шлях підвищення загальної ефективності роботи 

апаратів, що полягає в забезпеченні їх роботи з підпором при всмоктуванні. 

Останній напрямок був рекомендований у цілій низці робіт, у тому числі й в [50]. 

Одним з перших досліджень, у якому було зазначено можливість підвищення 

економічності гідроелеваторів, що працюють із підпором, була робота        

Коржаєва С.А. [40]. У роботі [64] у повній відповідності  з вищезазначеними 

результатами досліджень [53] було розглянуте питання підвищення ККД  камери 

змішування високонапірного апарата за рахунок зниження втрат на змішування 

потоків у ній – шляхом підвищення швидкості потоку, що всмоктується. Автор [64] 

підтвердив таку можливість теоретично. Однак, рішення поставленого в роботі 

завдання в цілому закінчене не було, оскільки не були враховані втрати в інших 

елементах апаратів (у насадці й дифузорі, при всмоктуванні). Проте, був 

сформульований однозначний висновок, з якого випливає, що чим більше швидкість 

всмоктуваного потоку, тем вище ККД  не тільки камери змішання, а й усього 

апарата в цілому. 

 На відміну від [39, 58], у роботі [14, 17] узагальнені результати 

експериментальних досліджень, що стосуються безпосередньо зумпфових апаратів, 
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що працюють  як з підпором (порівняно малої величини), так і з розрідженням при 

всмоктуванні. Встановлено, наприклад, що при підпорі (стосовно площі зрізу сопла 

на вході), який дорівнює 4 м, подача апарата QВХ, у порівнянні з випадком нульового 

підпору, підвищується в 1, 6 рази. Можливість такого підвищення QВХ , однак, не 

підтверджується дослідженнями інших авторів, і вимагає проведення подальшого, 

більш детального аналізу й уточнення. 

Доцільність роботи апаратів з підпором, у тому числі й для мети виключення 

кавітаційних режимів роботи й підвищення їх економічності, відзначена й у відомій 

роботі П.Н.Каменева [37]. У розділі про найвигіднішу глибину занурення 

гідроелеватора у воду, в роботі  [37], він дає цілком визначні рекомендації з вибору 

величини статичного підпору на його вході. Рекомендується занурювати апарати під 

динамічний рівень рідини, що відкачується, на висоту, обумовлену за допомогою 

рівняння: 

g

V
H ВХ

ВХВАК 2
)1(

2

 , (1.2) 

           де НВАК – вакуумметрична висота всмоктування (у початковому перетині                 

                          камери змішування); 

VВХ  – швидкість всмоктування потоку на вході в камеру змішування; 

ξВХ  – коефіцієнт опору вхідної ділянки апарата; 

g –  прискорення вільного падіння. 

При виконанні даної рекомендації на вході в камеру змішування буде мати 

місце атмосферний тиск. Звідси, очевидно, можна вважати, що, на думку автора, ця 

умова є достатньою для забезпечення ефективної роботи апарата в цілому. В 

ілюстративних розрахунках наведених високонапірних гідроелеваторів, при 

визначенні НВАК по (1.2), величина VВХ приймається без будь-яких пояснень. 

Наприклад, при розрахунках апарата на напір 200 м було прийняте значення        

VВХ = 20м/с, що при ξВХ =0,06 обумовило глибину занурення апарата (стосовно 

перетину входу в камеру змішування) Z=22м. В інших випадках були прийняті 

значення VВХ, що дорівнюють 30 і 40 м/с, а також Z=48м і Z=87м, що їм 

відповідають. Важливим підсумковим висновком, що випливає із вищенаведених 
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даних [37] є те, що весь запас потенційної енергії, обумовлений статичним 

підпором, за винятком втрат напору на вході в апарат, доцільно перетворювати у 

кінетичну енергію, тобто у швидкісний підпір (шляхом відповідного вибору 

діаметра камери змішування). 

Поряд з зазначеним, досить великий інтерес представляють результати 

досліджень, представлені Н.С.Болотських і Б.Д.Тіховідовим у роботі [60]. В основу 

аналітичних досліджень було покладено використання рівняння балансу 

потужності, або інакше – балансу енергії апаратів [20-23]. Це вперше дозволило 

досліджувати вплив як статичного підпору, так і розрідження при всмоктуванні на 

характеристики напору й ККД  апаратів. При цьому авторами [20, 22] відзначене 

помітне підвищення ККД  останніх у випадку створення статичного підпору, у 

порівнянні з варіантом атмосферного тиску при всмоктуванні. Проте, у роботі [60], 

як і в [37], отримані дані досліджень традиційно трактуються так, що для 

підвищення ККД  апаратів слід забезпечувати підтримку якомога більш високого 

рівня швидкостей потоку, що всмоктується. Таким чином, має місце певна 

ідентичність висновків робіт [37], [60]. 

При цьому не можна не відзначити наступне: 

- не цілком логічним є отримане перевищення ККД апарата у варіанті 

роботи його з розрідженням у порівнянні з варіантом нульового підпору. Пояснити 

такий результат можна тільки тим, що в роботі [60] у порівняльних варіантах були 

прийняті площини порівняння, що відрізняються між собою, стосовно яких і вівся 

відлік величини напорів; 

- недостатньо визначеними є вихідні умови й рекомендації авторів стосовно 

вибору перетину вхідної ділянки апарата (з формулювання авторів «перед входом у 

камеру змішування») і ступеня підвищення швидкості потоку, що всмоктується      

(«що підмішується») на вході в камеру змішування; 

- наведене в статті [60] трактування, яке стосується впливу умов підведення 

потоку, що всмоктується, на робочі параметри безпосередньо самого апарату 

отримало цілком слушне заперечення в [44], оскільки закономірним є той факт, що 

його характеристики у докавітаційних режимах роботи не залежать від висоти 
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всмоктування. Така оцінка впливу підпору на економічність безпосередньо самих 

апаратів, безумовно, повною мірою стосується й інших робіт аналогічної 

спрямованості, у тому числі й для випадку використання їх на зумпфових 

водовідливах шахт [14, 15, 17]. 

Узагальнюючи результати виконаного вище аналізу можна прийти до 

наступного найбільш загального висновку. У цілій низці згаданих робіт, у тому 

числі [37, 60], автори традиційно виходять із того, що основний (практично єдиний) 

шлях підвищення ККД  апаратів полягає в забезпеченні максимально можливого 

підвищення швидкості потоку, що всмоктується. Одночасно передбачається й 

відповідне зменшення площини входу в камеру змішування шляхом зменшення 

діаметра останньої. 

При цьому, на нашу думку, не враховується цілий ряд наступних важливих 

факторів. По-перше, як випливає з витратно-кавітаційної характеристики апаратів, 

обґрунтованої й побудованої в роботі [7], на основі узагальнення результатів 

досліджень [44, 53, 57], має місце однозначний зв'язок між оптимальними 

геометричними й гідравлічними параметрами у всій можливій області використання 

апаратів по відносних параметрах подачі й напору. Тому в дослідженнях, що 

присвячені оцінці впливу підпору, доцільно було б забезпечити можливість 

порівняння параметрів, що змінюються, з даними робіт  [53, 58]. Саме це дозволило 

б одночасне використання в розрахунках експериментальних коефіцієнтів втрат в 

основних елементах апаратів і сприяло б поступовому відтворенню єдиної картини 

роботи апаратів з урахуванням різних умов роботи їх ліній, що всмоктують. По-

друге, з робіт [37, 60, 64] залишається нез'ясованим, переважне формування якого 

виду підпору є  визначальним, статичного чи швидкісного. Наприклад, у роботі [37] 

рекомендується організація статичного підпору з наступним повним перетворенням 

його в кінетичну енергію на вході в камеру змішування. У постановочній частині 

статті [64] також говориться про організацію статичного підпору, але весь 

наступний теоретичний аналіз присвячений вивченню впливу швидкості потоку, що 

всмоктується, на економічність високонапірних апаратів без будь-якого зв'язку з 

величиною статичного підпору. Аналогічним, тією чи іншою мірою, підходом 
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характеризуються й інші роботи, у тому числі й [60]. По-третє, досить важливим є 

те, що тенденція, пов'язана зі зменшенням площини входу потоку, що всмоктується, 

в камеру змішування для шахтних зумпфових апаратів є зовсім неприйнятною. З 

одного боку, діаметр камери в значній мірі визначається розмірами твердого, що 

видаляється, а з іншого - має місце зниження здатності апаратів всмоктувати з 

відповідним погіршенням їх основних техніко-економічних показників, у тому числі 

зі зменшенням їх подачі. 

Виходячи з вищевикладеного можна стверджувати, що питання підвищення 

напору й ККД  водоструминних апаратів за рахунок створення підпору вивчені 

недостатньо. І хоча підвищення швидкості на вході в камеру змішування може бути 

наслідком організації статичного підпору з відповідним зменшенням діаметра 

камери змішування, все ж досить доцільно внести достатню ясність у дане питання з 

урахуванням того, що «чисто» швидкісний підпір може бути організований 

примусово, без використання статичного підпору [48]. При цьому варіант 

організації переважно швидкісного підпору може бути рекомендований тільки в 

тому випадку, якщо він досить відчутно буде перевершувати варіант статичного 

підпору за техніко-економічними показниками високонапірних апаратів (по 

величині напору й ККД , можливості транспортування твердого необхідної 

величини і т.д.). 

Із усього вищевикладеного випливає наступне. Роботами [39, 53, 54, 57, 58] 

було завершене створення сучасної теорії й методів розрахунків параметрів 

водоструминних апаратів традиційної конструкції. У той же час, завдання створення 

ефективних апаратів підвищеного напору, у тому числі для зумпфового 

водовідливу, дотепер необхідного вирішення не одержали. Для  його ефективного 

вирішення, на нашу думку, необхідно виконати порівняльний аналіз впливу виду 

(статичного й швидкісного) і величини підпору при всмоктуванні на напірні й 

енергетичні характеристики (у тому числі й на баланс енергії) апаратів підвищеного 

напору в докавітаційних режимах їх роботи. При цьому, важливо дати трактування 

такого впливу з урахуванням раніше згаданих зауважень  [44] відносно результатів 

досліджень [60] і специфіки роботи апаратів на зумпфовому водовідливі. 
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1.3. Напрями удосконалення технологічних схем і методів розрахунку і 

вибору раціональних параметрів високонапірних зумпфових апаратів з 

урахуванням їх кавітаційних характеристик 

 

Можливість підвищення напору апаратів, за рахунок організації підпору на їх 

вході, може мати певні обмеження. При цьому в багатьох випадках зумпфові 

апарати доцільно живити від насосів водовідливу, напори яких можуть бути 

недостатніми для ефективного використання традиційних схем зумпфових 

водоструминних апаратів в умовах їх роботи у глибоких зумпфах. З урахуванням 

останнього слід вважати, що, поряд з вирішенням завдання по забезпеченню 

ефективної роботи всмоктувальних гідроліній апаратів, певний інтерес для цілей 

підвищення напірності й економічності зумпфових установок представляє 

напрямок, заснований на відповідному удосконаленні їх технологічних і 

конструктивних схем. Як показали результати виконаного аналізу, серед досить 

нечисельних схем подібного плану, потенційно найбільш ефективною є схема 

послідовного включення окремих ступенів апаратів, або інакше – схема 

багатоступінчастого водоструминного апарата. Очевидно, уперше така схема у 

двоступінчастому варіанті була представлена в роботі П.Н.Каменева [37]. Але, при 

оцінці ефективності схеми, автор обмежився тим, що виконав розрахунки 

необхідної підвищеної, в порівнянні зі схемою одноступінчастого апарата, сумарної 

витрати робочої рідини й її загальної витрати на виході з апарата. У результаті автор 

дійшов висновку про те, що такий варіант недостатньо ефективний і до нього слід 

вдаватися тільки в тому випадку, коли відсутні робочі насоси з напором, що 

перевищують подвійну глибину стовбура (зумпфа). При цьому не була виконана 

оцінка ККД  двоступінчастого апарата й не були розглянуті можливості його 

застосування й удосконалення як гідротранспортного засобу. 

Оцінка багатоступінчастих схем апаратів, як гідравлічних засобів підвищеного 

напору, помітно змінилася після того, як Антоновим Є.І. був розроблений ряд 

оригінальних схем установок з апаратами, призначеними для глибоких зумпфів. В 

основному варіанті схеми, а саме в [50], було запропоновано розміщення між 
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ступінями спеціальних пристроїв для згущення пульпи, обладнаних зливними 

трубопроводами, по яким освітлена частина потоку виводиться назовні (на злив). Це 

суттєво підвищує коефіцієнт корисної дії апарата як гідротранспортного засобу. До 

принципових відмінностей схеми [50] слід віднести також те, що в ній передбачені 

варіанти створення як статичного, так і примусового швидкісного (при 

атмосферному тиску під час всмоктування без зменшення діаметра камери 

змішування) підпору на вході в апарат, які можуть бути використані, як самостійні 

технічні рішення. Завдяки відзначеним перевагам, зазначена схема (у варіанті з 

відводом освітленого потоку) була використана фахівцями КарПТІ (м. Караганда, 

Росія) з метою розробки триступінчастої установки для очищення зумпфів 

глибиною до 185 м на шахті №65 Джезказганського металургійного комбінату [30]. 

У цілому результати експлуатації установки підтвердили високу ефективність схеми 

[50]. Однак для виконання етапу її налагодження треба було близько чотирьох 

місяців, що свідчить про складність при узгодженні ступенів гідравлічних 

параметрів між собою. Головна причина останнього полягає, на нашу думку, у тому, 

що використана в [30] розрахункова методика [14] передбачає в основному 

використання апаратів зі співвідношенням n = dк / dc ≈ 2. Такий підхід обмежує 

можливість раціонального взаємоузгодження параметрів ступенів установки між 

собою.  

Крім того, автори [14, 30] не виявили й не використали повною мірою важливі 

потенційні можливості схеми, що полягають у раціональному перерозподілі 

функцій і параметрів ступенів, обумовлених їх кавітаційними якостями. У зв'язку з 

цим необхідно відзначити, що в згаданих раніше роботах [37, 60, 64] питання впливу 

кавітаційних характеристик апаратів на їх робочі параметри і, насамперед, на їх 

подачу не розглядалися або були розглянуті неповною мірою. Тобто, можна 

вважати, що в роботах [37, 60, 64] були виконані дослідження в докавітаційних 

режимах роботи апаратів. Разом з тим, наприклад, з [44, 52, 58] кавітаційні 

характеристики часто відіграють вирішальну роль при виборі режимів роботи  

(напору й подачі) установок. При цьому, незважаючи на, здавалося б, докладну 

вивченість кавітаційних якостей апаратів, питання обґрунтування раціональних 
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параметрів апаратів підвищеного напору (і, насамперед, призначених для 

зумпфового водовідливу) з урахуванням впливу умов всмоктування в достатній мері 

не розкриті. Так, у роботі [14] вплив висоти всмоктування оцінюється побічно – по 

ступеню зниження або підвищення подачі апаратів, що не обов'язково може бути 

пов'язане тільки з їх кавітаційними якостями. Одночасно в цій же роботі 

відзначається, що зі збільшенням напору робочої води подача й ККД  

гідроелеваторів падає, у зв'язку з чим рекомендується проектування їх на мінімально 

достатній рівень зазначеного напору. 

У цілому, з аналізу раніше згаданих робіт випливає, що розглянута сторона 

роботи апаратів з найбільшою повнотою представлена в роботах [44, 52, 53, 58]. При 

цьому в [53, 58] наведені подібні залежності для розрахунків кавітаційного 

коефіцієнта подачі Uк у функції від ряду параметрів, у тому числі від напору 

робочого потоку й потоку, що всмоктується. Правда, запропонований на цій основі 

графоаналітичний метод розрахунків апаратів [53] з урахуванням обмежень за 

умовами всмоктування є досить громіздким, що не забезпечує необхідний рівень 

узагальнення всього комплексу витратно-напірних і кавітаційних характеристик 

апаратів. 

Вирішення задач узагальнення нормальних гідравлічних характеристик 

водоструминних апаратів було презентовано в роботах В.Ф.Лямаєва [44, 45]. У них 

також уперше був введений і термін «нормальна гідравлічна характеристика» (який 

нами надалі буде використаний для випадків, коли характеристики не відображають 

вплив напору при всмоктуванні). 

Далі, у роботах [44, 45] було запропоновано представляти зведені нормальні 

характеристики апаратів у вигляді залежностей )/(/ CГPC ddPP  замість кривих, що 

звичайно використовуються, )/(/ PHPC QQPP  , де HCC PPP  ; HPP PPP  ; PP, 

PH, PC  –  тиск робочого потоку й потоку, що всмоктується, перед струминним 

апаратом і змішаного потоку на виході з дифузора; QH, QP – витрата потоку, що 

підвсмоктується й робочого потоків.  

Одночасно графічно була зроблена спроба суміщення зазначеної вище 

залежності з характеристиками датності апаратів всмоктувати (з їх кавітаційними 
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характеристиками). Однак і в цьому випадку практичне використання рекомендацій 

[44] виявилося досить складним, що не дозволяє сформулювати найбільш загальні 

рекомендації з вибору раціональних параметрів високонапірних апаратів з 

урахуванням їх здатності всмоктувати. 

Більш повного узагальнення характеристик апаратів, у тому числі й 

кавітаційних, вдалося досягтися в роботі [45]. Але й у ній не ставилося й не 

вирішувалося одне з найбільш актуальних для теорії розрахунків зумпфових 

апаратів завдань, що полягає в безпосередньому обґрунтуванні узагальненої області 

раціональних параметрів апаратів підвищеного напору з урахуванням впливу їх 

кавітаційних характеристик. 

Особливу увагу в розглянутому плані приділено виконанню аналізу 

ефективності, згаданої вище і запропонованої в НДІГМ ім. М.М.Федорова, 

двоступінчастої технологічної схеми високонапірного зумпфового апарата з 

попередньо включеним ступенем, що підкачує [50]. Актуальність дослідження й 

обґрунтування раціональних параметрів такої схеми додатково підвищується у 

зв'язку з тим, що вона може знайти ефективне застосування й для вирішення інших 

важливих завдань у гірничій практиці, зокрема, для вирішення питань відкачування 

води зі стовбурів закритих шахт із орієнтовною висотою водопідйому до 250...300 м. 
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1.4. Аналіз відомих методів розрахунку режимів роботи зумпфових 

насосно-гідроелеваторних установок 

 

З попередніх розділів випливає, що розвитку теорії проектування й 

розрахунків водоструминних апаратів була приділена досить значна увага великої 

кількості фахівців. У той же час, питання розрахунків і вибору режимів роботи 

насосно-гідроелеваторних установок, у тому числі й зумпфових, залишаються 

дотепер недостатньо розкритими. 

Одним з найбільш відомих є метод розрахунків режимів роботи насосів і 

апаратів, запропонований багато років тому в роботі [53]. В основу методу 

покладено використання зведеної характеристики апаратів, а саме, кривої, що 

огинає. Метод передбачає графічну побудову характеристик установок, що 

включають характеристики насоса й апарата, що визначає громіздкість і невисоку 

точність розрахунків при його використанні. 

На відміну від [53], у роботі [14] був запропонований досить простий спосіб 

розрахунків, відповідно до якого рекомендується визначати максимально 

припустиму витрату робочої води QР по формулі:  

НННP QQkQ )3,01,0(  , (1.3)

де kН  –  коефіцієнт зниження подачі насоса внаслідок його зношування                   

              (звичайно рівний 0,8); 

    QН  –  подача насоса в початковий період його експлуатації; 

    0,1÷0,3 – коефіцієнт, що враховує частку подачі води на інші цілі,                        

                    наприклад, на дроблення великих шматків вугілля.  

При виборі витрати QР повинна дотримуватися умова QР ≤ QН.Ф., а подача  

QН.Ф. характеризує подачу робочого насоса водовідливу перед видачею його в 

ремонт. Таким чином, рекомендується використовувати повністю зношений насос, 

який гідравлічно ізолюється від системи водовідливу й використовується тільки для 

цілей живлення гідроелеваторної установки. Далі розрахунки ведуться з 

використанням відомих формул гідравліки (наприклад, з використанням формули 

Дарсі-Вейсбаху). 
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Безумовно, такого підхіду у деяких випадках, зокрема, при використанні дуже 

зношених насосів водовідливу, може бути цілком достатньо. Однак у загальному 

випадку, особливо при підключенні апаратів до достатньо потужних 

високонапірних насосів водовідливу, до питань вибору ефективних і надійних 

режимів роботи установки необхідно ставитися пильніше. 

Поряд з розглянутими рекомендаціями, заслуговує на увагу також робота 

П.Ф.Бєлікова [19], у якій представлений графоаналітичний метод розрахунків 

параметрів режимів роботи насосів водовідливу при підключенні до них 

гідроелеваторів. На жаль, у представленій роботі зазначені параметри ніяк не 

пов'язані із сукупністю гідравлічних і геометричних параметрів самих 

гідроелеваторів. Практично це виключає можливість використання рекомендацій 

для розрахунків конкретних насосно-гідроелеваторних установок. Крім того, даний 

підхід обумовлює деяку громіздкість через необхідність виконання великого обсягу 

графічних побудов. У цілому же, метод розрахунків [19] залишився незавершеним і 

не може бути рекомендований для широкого використання в розрахунковій 

практиці. 

З урахуванням вищевикладеного, фахівцями НДІГМ ім. М.М. Федорова в 

останні роки було виконано ряд робіт, спрямованих на усунення зазначеної 

прогалини й обґрунтування ефективного аналітичного методу розрахунків режимів 

роботи насосно-струминних установок. Із цією метою в роботі [2] «нормальна» 

напірна характеристика водоструминного апарата (гідроелеватора) уперше була 

представлена в аналітичному виді, аналогічному характеристикам насосів 

водовідливу:  
2
УСТУСТ QhQhhh  ,  (1.4)

де h , h  , h   – коефіцієнти, що зберігають постійне значення для заданих               

                       геометричних співвідношень апарата; 

     h = Hа/HP – відносний напір апарата; 

    Hа, HP – відповідно розмірні значення напору апарата й робочої рідини; 

   РУСТ QQQ /  – відносне значення сумарної подачі на виході апарата; 

QУСТ = QВС + QР ; 
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QВС, QР – відповідно витрата рідини, що всмоктується і робочої рідини. 

При цьому, рівняння (1.4) вдалося досить просто одержати шляхом 

перетворення характеристики апарата, що представлена в [57, 58], за рахунок заміни 

відносної подачі  U = QВС /QР еквівалентним йому виразом )1( 


УСТ
P

PУСТ Q
Q

QQ
. 

Саме завдяки використанню зазначеного перетворення характеристики (1.4) 

помітно спростилася розробка аналітичного методу розрахунків режимів роботи 

насосно-струминних установок у цілому. У роботах [29, 61] в основу розрахунків 

було покладено рівняння напірної характеристики апарата у вигляді, аналогічному 

(1.4): 
2

110 QBQAHH  , (1.5)

При цьому значення коефіцієнтів характеристики виражені залежностями: 

PHaaaH  )( 32101 , (1.6)
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H
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, (1.7)

2
1

2
1

3
1 2 Pgf

a
B  , (1.8)

  де а1, а2, а3 – постійні, аналогічно залежності (1.4), коефіцієнти; 

      Δ HP = HР – HН ; HР, HН – напір робочого потоку, й потоку, що всмоктується;  

      φ1 – коефіцієнт швидкості сопла; 

     fР1 – площа вихідного перетину сопла. 

Коефіцієнти (1.6) – (1.7), на відміну від [1], залежать від величини перепаду   

Δ HP робочої рідини, а в підсумку від режимів роботи насоса водовідливу. У 

загальному випадку це обумовлює певну ускладненість розрахунків і вибору 

раціональних параметрів режимів роботи насосів, особливо у варіантах живлення 

сопел двоступінчастого апарата. 

У цілому, розглянуті вище рекомендації [29, 61] перебувають у деякому 

протиріччі з розвиненою в останні десятиліття науково-методичною базою 

розрахунків шахтних водовідливних установок [47], що оснащена ефективним і 
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простим аналітичним апаратом визначення параметрів режимів роботи насосів 

(придатна для аналізу будь-яких по складності гідравлічних систем водовідливу). 

Тому актуальними є питання подальшого розвитку аналітичного методу 

розрахунків режимів роботи водовідливних зумпфових насосно-гідроелеваторних 

установок, що включають високонапірні водоструминних водоструминні апарати. 

Метод, з одного боку, повинен відповідати методологічним принципам розрахунків 

шахтних водовідливних установок, а з іншого, забезпечувати можливість 

дослідження й вибору найбільш ефективної сукупності робочих параметрів 

зумпфових водовідливів (подачі, напору, ККД), з урахуванням їх конкректних 

(заданих) технологічних особливостей. 
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1.5. Мета і задачі досліджень 

 

У результаті виконаного аналізу встановлено наступне. Зумпфовий водовідлив 

шахт України характеризується високою трудоємністю робіт, низькою надійністю 

устаткування, що використовується, підвищеною небезпекою виникнення важких 

аварійних ситуацій. Цим обумовлюється необхідність перегляду існуючої технології 

очищення й відкачування зумпфів. Найважливішими вимогами до нової або 

вдосконаленої технології є підвищення надійності й економічності, забезпечення 

ефективності, безпеки процесу відкачування й очищення, що найбільшою мірою 

стосується зумпфів із глибиною, більшою ніж 50÷70 м. Найбільш ефективним 

напрямом розвитку зумпфового водовідливу, що практично не має альтернативних 

рішень, є розробка насосно-гідроелеваторних установок на основі обґрунтування й 

створення спеціальних високонапірних і економічних водоструминних апаратів. 

Мета дослідження полягає у визначенні області раціональних параметрів 

режимів роботи високонапірних ЗВА, а також обґрунтуванні і реалізації ефективних 

технологічних схем ЗНГУ і, на цій основі, створення високонапірних ЗВА для 

підвищення економічності і забезпечення високопродуктивного і, переважно, 

безлюдного відкачування і очищення шахтних зумпфів практично будь-якої глибини. 

Для досягнення поставленої мети визначені і вирішені наступні наукові задачі: 

1. Встановити закономірності впливу величини і виду (статичного, 

швидкісного) підпору при всмоктуванні високонапірних ЗВА на технологічні 

напірні і енергетичні характеристики в докавітаційних режимах роботи апаратів. 

2. Визначити і обґрунтувати узагальнену область раціональних відносних 

параметрів режимів роботи високонапірних ЗВА з урахуванням впливу їх 

кавітаційних характеристик. 

3. Розробити і обґрунтувати аналітичний метод розрахунку і вибору 

раціональних режимів роботи ЗНГУ, гідравлічних і геометричних параметрів 

високонапірних, у тому числі двоступінчастих, ЗВА. 

4. Виконати експериментальні виробничі дослідження параметрів режимів 

роботи ЗНГУ з високонапірними одно- і двоступінчастими апаратами; 

5. Розробити і впровадити ЗНГУ з високонапірними ЗВА на шахтах вугільної 

промисловості України. 
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РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВИДУ І ВЕЛИЧИНИ ПІДПОРУ 

ПРИ ВСМОКТУВАННІ ВИСОКОНАПІРНИХ ЗУМПФОВИХ 

ВОДОСТРУМИННИХ АПАРАТІВ НА ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПАРАМЕТРИ 

 

2.1. Технологічні параметри й енергетичне рівняння водоструминного 

апарата з урахуванням впливу величини й виду підпору при всмоктуванні 

 

У теорії розрахунків водоструминних апаратів цілком обґрунтованим є 

широке використання їх «нормальних» гідравлічних характеристик, у яких не 

враховується вплив тиску (розрідження) при всмоктуванні апаратів. Разом з тим, для 

практики зумпфового водовідливу, особливо з урахуванням глибин, що зросли, і 

потенційно небезпечних умов аварійних підтоплень (або затоплень) зумпфів, 

необхідності їх оперативної ліквідації, значний інтерес представляє порівняльний 

аналіз напірних характеристик і параметрів установок високонапірних апаратів, що 

відображають у собі вплив величини й виду підпору при всмоктуванні. Саме цим у 

підсумку буде визначатися основний експлуатаційний параметр – подача апарата 

QВХ, а також його експлуатаційний ККД. При аналізі процесу роботи апаратів 

визначення параметрів напору в цьому випадку повинне вестися стосовно єдиної 

характерної оцінки, що визначає розміщення апарата в зумпфі. На відміну від 

«нормальних» характеристик апаратів, такі характеристики й параметри (за умови 

роботи в докавітаційних режимах) доцільно назвати технологічними, обумовленими 

специфічними технологічними особливостями експлуатації (і функціональним 

призначенням) конкретних зумпфових насосно-гідроелеваторних установок. 

В основу аналізу й розрахунків характеристик і параметрів апаратів різними 

авторами були покладені вихідні рівняння, отримані, як правило, на базі 

використання теореми імпульсів. З урахуванням міркувань, викладених у розділі 

1.2, що стосуються зокрема забезпечення порівняності результатів досліджень із 

даними базових, в області водоструминних апаратів, робіт [53, 54, 57, 58], в основу 
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рішення поставленої задачі про технологічні характеристики покладемо 

використання рівняння імпульсів у наступному, обґрунтованому в [58], вигляді: 

1121122112 )()()()( PРвхвхвхРвхвхPР fPPfPPVVV    ( 2.1) 

де  φ2 – коефіцієнт швидкості камери змішування; 

     σР, σвх – масові витрати робочого потоку й потоку, що всмоктується; 

     VР1 – швидкість робочого потоку (приймається рівною швидкості на виході   

             із сопла); 

     Vвх1 – швидкість потоку, що всмоктується у вхідному перетині камери  

              змішування; 

    V2 – швидкість змішуваного потоку в камері змішування; 

    Рр1, Рвх1, Р2 – тиск у вихідному перетині сопла, у вхідному перетині камери й        

                        вихідному перетині останньої; 

    fр1, fвх1, f2 – площа вихідного перетину сопла, потоку, що всмоктується, на  

                      вході в камеру змішування, вихідного перетину камери  

                      змішування. 

Рівняння (2.1) отримане з урахуванням допущення про те, що перетин 

робочого потоку й величина тиску залишаються незмінними на ділянці від 

вихідного перетину сопла апарата до вхідного перетину в камеру змішування. При 

цьому на зазначеній ділянці робочий потік і потік, що всмоктується, не змішуються. 

Введенням у рівняння (2.1) коефіцієнта швидкості камери змішування φ2< 1 

враховується втрата кількості руху в камері внаслідок тертя в ній.  

Враховуючи при цьому, що  Рвх1 = Рр1;   f2 = fвх1 + fр1;   σР ·VР1 = ρрQp VР1;    σвх · 

Vвх1  =  ρвх Qвх Vвх1; (σР + σвх) V2 = ρрQp V2 + ρвх Qвх V2, вираз (2.1 ) може бути 

перетворено у наступну залежність: 

)()( 2222122 VQVQVQVQPPf вхвхpрвхвхвхPPPp   , (2.2)

де Qвх, ρвх – об'ємна витрата (подача), щільність потоку, що всмоктується; 

    Q2, ρ2 – об'ємна витрата, щільність змішуваного потоку на виході з камери  

                 змішування; 

   Qp, ρр – об'ємна витрата, щільність робочого потоку. 
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Далі беремо до уваги, що: 

f2 = Q2/ V2,  Рр1 = Рвх1,  Q2 = Qвх + Qp,  Q2 ρ2 = Qp ρр + Qвх ρвх і використовуємо 

наступні допоміжні співвідношення: 

1122122 )( вхвхppp PQPQPQPPQ  , 

або 
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Вводячи при цьому в ліву й праву частини рівняння (2.2), що складаються 
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отримуємо рівняння кількості руху в наступному вигляді: 
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  (2.3) 

Після нескладного перетворення останнього отримуємо рівняння: 
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 (2.4) 

в якому права частина відображає величину втрат енергії на змішування потоків і 

втрати на тертя (у камері змішування), а ліва – різницю між енергією, що 

підводиться, і тою, що відводиться від камери. При цьому частина енергії, що 

підводиться, визначається рівнем енергії потоку, що всмоктується на вході в апарат. 

Виокремимо тепер суму втрат, обумовлених тертям у камері змішування, для 

чого вираз швидкісного напору 
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або у вигляді: 
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де прийняте позначення 
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Аналогічно для швидкісного напору 
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На підставі останніх двох виразів можна виразити суму напорів скрскр НH ..   як 

суму втрат на тертя в камері змішування  такому вигляді: 
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де к  – коефіцієнт опору камери змішування, віднесений до швидкості 2V  в  

            ній. Тоді рівняння (2.4) можна записати у вигляді: 
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              (2.5) 

Дане рівняння відображає зв'язок між параметрами потоків, що формуються, у 

вхідному й вихідному перетинах камери змішування апарата. Для одержання його 

повної характеристики враховуємо, що величина повної питомої енергії робочого 

потоку, перед соплом – pH ; потоку, що всмоктується, перед апаратом – вхH ; і 

сумарного, у вихідному перетині дифузора – 3Н можуть бути виражені у вигляді: 
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Додавши до лівої і правої частини виразу (2.5) суму втрат енергії в соплі при 

всмоктуванні й у дифузорі апарата, що дорівнює: 
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після ряду перетворень із виразу (2.5) отримуємо наступне рівняння, що представляє 

собою енергетичне рівняння водоструминного апарата, що відображає вплив 

величини напору вхН  на вході в апарат на напір 3Н  за його дифузором: 
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(2.6) 

У виразі (2.6) прийняті позначення: c , вх , д  – коефіцієнти опору сопла, 

вхідної ділянки камери змішування, дифузора. Значення к  й д  віднесені до 

швидкості потоку 2V  в камері змішування. 

На рис. 2.1 представлена схема апарата, що пояснює процес його роботи із 

зазначенням основних параметрів потоку, що входять, у рівняння (2.6) перетинів, 

що їм відповідають, апарата. При цьому досить важливим є те, що, як випливає із 

схеми, у ній, на відміну, наприклад, від [60], прийнята єдина площа порівняння, що 

відповідає оцінці вісі горизонтально розташованого апарата (або перетину входу в 

камеру змішування при його вертикальному розташуванні), стосовно якої і ведеться 

відлік величини всіх напорів: pH , 3Н  і вхH . Використання такої схеми в якості 

базової при дослідженні й розрахунках апаратів дозволяє в єдиному випадку, а саме 

при атмосферному тиску при всмоктуванні, що відповідає нульовому підпору         

( вхH =0),  одержати технологічні характеристики, що відповідають безпосередньо 

«нормальним» характеристикам апаратів, у їх загальноприйнятому представленні. 

Саме ця можливість дозволяє виконати порівняльний аналіз технологічних і 

нормальних характеристик між собою із встановленням ступеня впливу величини й 

виду підпору на технологічні, гідравлічні й енергетичні характеристики апаратів 

підвищеного напору. 
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За умови вхH ≠ 0, величина напору 3Н  буде відображати вплив підпору вхH  й 

ще більше відрізнятися в міру віддалення від значення вхH = 0. 

Далі стисло розглянемо важливе для подальшого аналізу питання про 

співвідношення між параметрами потоку, що всмоктується, на вході в апарат. При 

цьому в розглянутому плані важливим є те, що раніше введену величину напору 

(питомої енергії) потоку, що всмоктується вхH , на вході в камеру змішування:  

g

V

g

V

g

P
H вх

вх
вх

вх

вх
вх 22

2

1

2

11 


   

можна виразити також за допомогою залежності: 
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Рис. 2.1. Схема розподілу напорів у характерних перетинах 

апарата з урахуванням впливу напору при всмоктуванні на 

його технологічні характеристики 
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що характеризує величину сумарного (статичного й швидкісного) підпору, де 

параметри  
g

P

вх

ствх


.  й 

g

Vвх

2

2

 відносяться до перетину на вході в апарат, що відповідає 

перетину виходу із сопла (перетин Р на рис. 2.1). При  цьому технологічні схеми 

можуть бути розраховані на організацію як «чисто» швидкісного підпору 

(Рвх.ст=0;Vвх=Vвх1), так і «чисто» статичного підпору, при якому Рвх.ст > 0, а величина 

g

Vвх

2

2

≈0. Можливим є одночасне використання статичного й швидкісного видів 

підпорів. 

З урахуванням наведених міркувань запишемо рівняння  (2.6) у наступному 

вигляді: 
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    (2.7) 

Даний вираз являє собою енергетичне рівняння водоструминного апарата, що 

дозволяє, на відміну від відомих робіт [54, 58], вести дослідження як технологічних, 

так і «нормальних» характеристик апаратів у докавітаційних режимах їх роботи:  

 у широкому діапазоні зміни величини й виду напору (підпору) на вході 

апаратів зі збереженням єдиної площі порівняння, що відповідає горизонтальній вісі 

апарата, стосовно якої ведеться відлік величини напорів pH ,  вхH  і 3Н ; 

 при забезпеченні співставлення результатів досліджень із даними відомих 

робіт [54, 58]. 

Рівняння  (2.7) є справедливим при виконанні наступних умов: 

 критерій динамічної подоби, число Рейнольдса для сопла, відповідає умові 

автомодельності – Re ≥ 106; 

 робота апарата ведеться в докавітаційних режимах; 

 статичний напір (тиск) на ділянці входу потоку, що всмоктується, в апарат 

(між виходом із сопла й входом у камеру змішування) зберігає постійне значення; 
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 у розглянутих варіантах роботи апаратів зі статичним і швидкісним 

підпором можливі додаткові, що відрізняються між собою, втрати енергії ( у тому 

числі втрати напору у їх вхідних ділянках до перетину Р) при утворенні підпору 

приймаються рівними (що відноситься, насамперед, до варіантів примусового 

створення підпору), і при порівняльному аналізі варіантів створення підпору ці 

витрати не враховуються. При цьому, з урахуванням наведених допущень, величина 

статичного й швидкісного підпорів, повинна бути віднесена до перетину входу в 

камеру змішування. 

Параметр ствхH .  може приймати як позитивні (підпір), так і негативні 

(розрідження) значення. У загальному випадку, як випливає з рівняння (2.7), підпір 

на вході в апарат являє собою суму статичного ствхH .  й швидкісного gVH вхск 2/2  

підпорів: скствхвх ННH  . . Однак, відповідно до поставленї в роботі задачі, 

необхідно, насамперед, виконати порівняльний аналіз впливу варіантів роботи 

апаратів з «чисто» статичним і швидкісним підпором на їх технологічні 

характеристики. 
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2.2. Безрозмірні технологічні характеристики водоструминнихих апаратів 

 

Аналіз технологічних характеристик апаратів будемо вести для випадків його 

роботи з нульовим статичним і швидкісним підпором, а також з розрідженням на 

вході. 

Із цією метою виконаємо перетворення енергетичної характеристики (2.7) у 

безрозмірні залежності, для чого введемо ряд наступних відносних параметрів 

апарата: 

pHHh /3  – відносний напір апарата; 

pвх QQU /  – відносна витрата, або відносна подача, апарата; 

рвх  /  – відносна щільність; 

22

12 // cкp ddffm   – відношення площі 2f  камери змішування до площі  

1pf  вихідного отвору сопла; 

кd ,  cd  – діаметри камери змішування й сопла; 

рствхствх ННh /..   – коефіцієнт статичного підпору при всмоктуванні 

апарата; 

ррзвхрзвх ННh /..   – коефіцієнт розрідження при всмоктуванні апарата; 

кд   .   

Поряд з вищенаведеними параметрами необхідно визначити також коефіцієнт 

швидкісного підпору при всмоктуванні апарата, який можна представити як:  

рсквхсквх ННh /..  .                                        (2.8) 

Виразивши величини сквхН .  й pH  у вигляді: 
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і підставивши їх в  (2.8) отримуємо: 

)1/(2

. cсквх Zh  ,                                    (2.9) 
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де  

pвх VVZ /1 . 

Аналогічно можна ввести параметр 0.0.0 / pвх VVZ  , рівний співвідношенню 

вхідної швидкості 0.вхV  до швидкості робочого потоку 0.pV  (у перетині зрізу сопла) за 

умови нульового підпору. 

Далі, шляхом перетворення виразу pвх QQU / , з урахуванням залежностей 

)( 22
0.0. cвхвх ddVQ

К
   і 2

0.0. cpp dVQ  , отримуємо: 
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,                 (2.10) 

де    pвхccк ffdddn //)( 222  . 

З метою дослідження на даному етапі тільки гідравлічних характеристик 

апаратів, без урахування їх характеристик як гідротранспортних засобів, приймемо 

умову 1 . Крім того, враховуємо, що з  (2.10) випливає значення:  

nUVV pвх / ,                                              (2.11) 

а також беремо до уваги відомі вирази для визначення швидкостей  2V  і PV : 

mUVV p /)1(2  ,                                     (2.12) 

)(2
1

1
.ствхP

C

P HHgV 


  .                    (2.13) 

Розділивши ліву й праву частини рівняння (2.7) на ppp HgQ , використовуючи 

вищенаведені відносні параметри й вирази (2.12) і (2.13), отримуемо наступне 

загальне рівняння безрозмірної технологічної напірної характеристики 

водоструминного апарата для різних умов роботи при його всмоктуванні: 
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  (2.14)  

де )( .. сквхствхвх hhh    – коефіцієнт підпору в загальному випадку дорівнює  

                                           сумі коефіцієнтів статичного й швидкісного підпорів. 
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З останнього виразу, залежно від умов підведення потоку, що всмоктується, 

випливають наступні варіанти безрозмірних технологічних характеристик апаратів:  

 для випадку 0..  сквхствх hh , коли напірна технологічна характеристика 

повністю відповідає «нормальній» характеристиці апарата: 
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  (2.15) 

  для варіантів роботи апарата зі статичним підпором ( ствхвх hh .  ) або 

розрідженням ( ваквхствх hh ..   ) 
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(2.16) 

де верхній ряд знаків перед ствхh .  відповідає варіанту роботи з підпором, а 

нижній – з розрідженням; 

  при забезпеченні швидкісного підпору при всмоктуванні апарата ( сквхвх hh . , 

0. ствхh ) знаходимо, що: 
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або, з урахуванням того, що )1/(2
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    (2.18) 

Розглядаючи отриману систему виразів (2.15-2.18), насамперед, важливо 

відзначити, що фактично вперше отримана можливість дослідження 

індивідуального «чистого» впливу як статичного, так і швидкісного напору на 
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робочі параметри апаратів. При цьому, завдяки тому, що в наведених залежностях, 

на відміну, наприклад, від [60], швидкість входу вхV  відповідає швидкості потоку, 

що всмоктується в перетині входу в камеру змішування апарата, з урахуванням ряду 

інших, раніше зазначених, умов, можна вважати, що рівняння (2.15-2.18) 

відповідають процесу роботи апарата, що описаний відповідними виразами в 

дослідженнях [58]. Для всіх представлених варіантів, крім варіанта зі швидкісним 

підпором, зберігається, як і в [56], однозначний взаємозв'язок між параметрами m  й 

n : 1 nm  .                                 

У підсумку, цілком обґрунтованою є можливість використання в подальших 

дослідженнях комплексу експериментально отриманих в [53, 58] коефіцієнтів 

швидкості (або коефіцієнтів опору) сопла, вхідної ділянки, дифузора й камери 

змішування із забезпеченням можливості об'єктивного порівняння результатів 

досліджень із даними  [58], а також [53]. 

Встановимо залежності для розрахунків технологічного ККД  у розглянутих 

варіантах роботи апарата. При цьому важливим є питання обґрунтування й оцінки 

впливу рівня питомої енергії (напору) при його всмоктуванні на технологічні ККД  

апаратів. Як випливає з залежностей (2.15-2.18), рівень енергії потоку при 

всмоктуванні виявляє цілком певний вплив на технологічний напір апарата за його 

дифузором. При цьому, як раніше відзначалося, у якості вихідної умови приймаємо, 

що у варіантах роботи апарата з підпором, у тому числі й у варіанті зі швидкісним 

підпором, сам підпір забезпечується примусово (можлива різниця в  додаткових 

витратах при цьому не враховується). Тому цілком логічно, що при оцінці 

технологічних характеристик ККД  у варіантах роботи апарата з підпором доцільно 

розцінювати останній як додатково надану апарату енергію. Уперше, близький до 

запропонованого, підхід було наведено у роботі [60] при розгляді роботи апарата з 

організацією статичного підпору. Правда, відзначимо ще раз, у результаті його 

використання в [60] був отриманий не цілком логічний результат: ККД апарата  як 

при підпорі, так і при розрідженні при всмоктуванні виявився вищий, ніж у варіанті 

нульового підпору. Більш обґрунтовано вважати, що у варіанті роботи з 

розрідженням при всмоктуванні, на противагу варіанту роботи апарата з підпором, 

має місце додаткове зниження енергії потоку при всмоктуванні, що приводить до 
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відповідного зниження технологічного напору й ККД , у тому числі й у порівнянні з 

варіантом нульового підпору. 

Виходячи з вищевикладеного запишемо наступні рівняння, що 

характеризують сумарну величину енергії, що підводиться, до апарата: 

для варіанта з нульовим підпором: 

gQНH pppпод 0. ;                                          (2.19) 

для варіанта зі статичним підпором: 

gQHgQНH вхвхствхppрстпод  ..  ;                              (2.20) 

для варіанта із швидкісним підпором: 

gQHgQНH вхвхсквхppрскпод  ..  ;                               (2.21) 

для варіанта з розрідженням при всмоктуванні апарата: 

gQHgQНH вхвхрзвхppррзпод  ..  .                           (2.22) 

З урахуванням вищенаведеного встановимо залежності для визначення 

технологічного ККД  апаратів: 

для варіанта нульового підпору: 

ppр

звх
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0  .                                             (2.23) 

Використовуючи раніше прийняті безрозмірні параметри (вважаючи, що 

вхp  2 ), отримуємо: 

00 hU  .                                                   (2.24) 

Далі, аналогічно, визначаємо: 

для варіанта при статичному підпорі: 
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 ;                 (2.25) 

для варіанта з розрідженням при всмоктуванні: 
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 ;                  (2.26) 

при організації швидкісного підпору при всмоктуванні: 
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Встановлені залежності (2.23-2.27) дають можливість здійснювати аналіз як 

частинних технологічних характеристик апаратів (при constm  ), так і їх 

інтегральних безрозмірних характеристик, що відповідають оптимальним значенням 

m, тобто при максимальних значеннях ККД  апаратів. При цьому, в першу чергу, 

становить інтерес розгляд інтегральних характеристик апаратів, для чого необхідно 

встановити вираз для розрахунків параметра m = mопт . Із цією метою виконаємо 

диференціювання виразу (2.17) за параметром m, що відповідає варіанту 

швидкісного підпору при всмоктуванні, у результаті чого отримуємо: 
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Дорівнюючи  (2.23) нулю й роз'вязуючи відносно m, знаходимо вираз для 

розрахунків mопт.ск: 

 
)1(
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 .                       (2.29) 

Аналогічно визначений і вираз для оптимальних значень параметра m  у 

варіантах нульового підпору –   mопт.0, статичного – mопт.ст і розрідження при 

всмоктуванні  – mопт.вак, описане однаковою для всіх трьох випадків формулою: 
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.                            (2.30) 

З порівняння виразів (2.29) і (2.30) випливає наступне: якщо в останніх трьох 

варіантах параметр mопт. від величини підпору не залежить, то значення mопт.ск  

(2.29)  від швидкісного підпору залежить суттєво (при незмінному U  збільшенню Z 

у загальному випадку відповідає певне зменшення величини n, що, у свою чергу, 

приводить до зменшення mопт.ск  і зростання рівня швидкості Vвх на вході в камеру 

змішування. 

При виведенні залежності (2.30) значення n, за аналогією з [58], приймалося 

постійним. Це дозволяє варіювати значеннями  n  як незалежної змінної, в 

залежності  від завдання, що вирішується. Однак, у даній роботі, для варіантів 

нульового й статичного підпору, а також при розрідженні при всмоктуванні, 
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доцільно досліджувати апарати із установленими експериментально найбільш 

вигідними з економічної точки зору (однаковими для всіх трьох варіантів) 

геометричними співвідношеннями, отриманими в роботах [53, 58]. З останніх 

випливає цілком однозначна відповідність параметра n  відповідній до величини m  

для конкретних значень   Uопт. Тому при аналізі зазначених трьох варіантів, поряд з 

використанням залежності (2.25), цілком обґрунтованим є безпосереднє урахування 

рекомендацій зазначених робіт з вибору параметрів m і n. Що ж стосується варіанта 

апарата зі швидкісним підпором, то в цьому випадку принципово правильним є 

використання формули (2.29), відповідно до якої, як вище зазначено, при 

підвищенні швидкісного підпору Нвх.ск, за умови constU  , має місце відповідне 

зменшення основного геометричного параметра  mопт.ск, у порівнянні з mопт.0. 

Великий інтерес представляє також порівняння побудованих на основі 

результатів розрахунків, за допомогою встановленої безрозмірної характеристики 

(2.15) зведених характеристик )(0 оптUh  апарата (при нульовому підпорі), з 

експериментально отриманими в роботах [53, 58] характеристиками апаратів, що 

відповідають оптимальним режимам їх роботи. З метою забезпечення при цьому 

порівнянності результатів розрахунків як з даними [58], так і з результатами 

досліджень [53] будемо використовувати рівняння (2.15) у вигляді: 
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у якому прийнято, що: 
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де кдвх    – сумарний коефіцієнт опору входу, дифузора й камери  

                                    змішування, віднесений до швидкісного напору потоку в  

                                 камері змішування. 

Відзначимо, що на основі експериментального визначення сумарного 

коефіцієнта опорів    (а не окремих коефіцієнтів опору, або коефіцієнтів 

швидкості елементів апаратів, як в [53, 58]), виконаний цілий ряд робіт [14, 20-23], 
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важливих для теорії й практики використання струминних апаратів. До них слід 

віднести також дослідження [60], що представляють певний інтерес саме в плані 

оцінки впливу підпору на характеристики апаратів. Як випливає з [22, 60], величина 

   визначається в основному діапазоном значень 0,28÷0,36. 

На рис. 2.2 представлені зведені характеристики апаратів )(Uhопт , одна з яких 

отримана в роботі [53] (крива 1), а друга – в  [58] (крива 2), а також розрахункова 

характеристика )(0. Uhопт , що відповідає рівнянню (2.30), або рівнянню (2.15) – криві 

3-5. При цьому зазначені криві розраховані при трьох значеннях   : 0,28; 0,38 і 0,45 

(рис. 2.2). З результатів порівняння характеристик випливає наступне. Крива 1 у 

всьому діапазоні відносних подач U = 1...8 відповідає більш високим значенням 

відносного напору оптh (а відповідно і ККД ) апаратів у порівнянні з кривою 2. 

Розрахункова крива 3 ( при   = 0,28) у зазначеному діапазоні практично повністю 

збігається з кривою 1. Крива 4, що відповідає варіанту   = 0,45 близька до кривої 

2. У випадку   = 0,36 розрахункова крива 5, розташована між кривими 1 і 2, 

практично близька до середніх значень  h і конгруентна стосовно зазначених кривих 

1 і 2. 

З вищенаведеного порівняння можна зробити, принаймні, три висновки: 

 рівняння характеристики й, що особливо важливо, коефіцієнти 

гідравлічних опорів елементів апаратів, встановлені в роботі [53], доцільно 

використовувати для оцінки підвищених (але не близьких до граничних) 

«нормальних» характеристик і параметрів високонапірних зумпфових апаратів (за 

умови порівняно високої якості їх виготовлення); 

 рівняння безрозмірної напірної характеристики апаратів, отримане в 

роботі [58], завдяки порівняльній його простоті й деякому розрахунковому запасу 

апаратів за напором, досить доцільно широко використовувати не тільки для аналізу 

«нормальних» характеристик, безпосередньо самих апаратів у широкому діапазоні 

параметра m і області їх використання при підпорі близькому або рівному нулю, а й, 

як буде показано далі, для цілей розрахунків і аналізу режимів роботи насосно-

гідроелеваторних установок у цілому; 
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Рис. 2.2. Залежність )(. Uh ООПТ  за даними робіт:  [53] – крива 1; 

[58] – крива 2; розрахунки по залежності (2.31) при значенні: 

  =0,28 – крива 3;   =0,38 – крива 4;   =0,45 – крива 5 

 

 установлене в даній роботі енергетичне рівняння (2.7) апаратів і 

отримані на основі його використання безрозмірні напірні характеристики (2.15-

2.18, 2.30) так само, як і характеристики [53, 58], адекватно відображають 

«нормальні» характеристики, параметри й процес роботи безпосередньо самих 

апаратів. Але, при цьому, вони, на відміну від характеристик представлених в [51, 

56], одночасно (або найбільш) придатні для аналізу технологічних характеристик і 

параметрів установок апаратів, у тому числі зумпфових, при різних умовах роботи 

їх ліній, що всмоктують (обумовлених як величиною, так і видом підпору при 

всмоктуванні). 
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2.3. Результати порівняльного аналізу впливу підпору, статичного й 

швидкісного, і розрідження при всмоктуванні апаратів на їх технологічні 

характеристики 

 

Відповідно до результатів аналізу, представлених в попередньому розділі, 

дослідження впливу величини й виду підпору на технологічні характеристики 

апаратів будемо вести з використанням розрахункових залежностей (2.16) і (2.17) і 

експериментально встановлених в [58] коефіцієнтів швидкості: камери змішування –  

φ2 = 0,975; дифузора  – φ3 = 0,9; входу в камеру змішування (кільцевого сопла) – 

φ4=0,925. На основі відомого співвідношення: 
22 /)1(   ,                                                (2.32) 

отримуємо відповідні, до зазначених величин φ, значення коефіцієнтів опору:        

к =0,053, д = 0,235, с = 0,11, вх  = 0,16. Сума перших двох з них, що входить у 

рівняння (2.16, 2.17)  –  =0,288. 

Для внесення ясності в питання впливу підпору, статичного й швидкісного, і 

розрідження при всмоктуванні апаратів на їх технологічні характеристики, 

виконаємо порівняння: 

 зведених узагальнених напірних характеристик )(. Uh стопт  і )(. Uстопт , 

)(. Uh скопт  і  )(. Uскопт  (що відповідають різним значенням hвх.ст і hвх.ск підпорів) з 

аналогічними характеристиками апаратів, що працюють із нульовим підпором: 0.оптh

(U) і 0.опт (U); 

 індивідуальних відносних характеристик )(Uhст  і )(Uст  з аналогічними 

характеристиками при нульовому підпорі й розрідженні при ряді значень параметра 

m (і n), що відповідає найбільш характерному для зумпфового водовідливу 

діапазону m: 4; 9; 16.  

При розрахунках використовувалися встановлені вище залежності  (2.29), 

(2.16), (2.17) і (2.15), що описують зазначені характеристики, і дозволяють 

розраховувати значення скоптm . , а також залежності )(Uск , )(Uст , )(0 U і )(UРЗ  – 

(2.23 – 2.27). 
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Результати розрахунків представлені у вигляді графічних залежностей на    

рис. 2.3 – 2.6 для ряду значень підпорів, що лежать у діапазоні  hвх.ст=hвх.ск=0...0,35.   

Із представлених даних випливає, що при створенні підпору (як статичного, 

так і швидкісного) має місце помітне підвищення напору на виході з апаратів, по 

мірі зростання величини підпору й параметра  U,  у порівнянні з варіантом 

нульового підпору, при їх всмоктуванні. При цьому, в діапазоні значень, що 

досліджуються,  hвх.ск=hвх.ст=0,05...0,35 величина hст перевершує hск зі збільшенням 

підпору. 

Наприклад, при hвх.ск = hвх.с=0,25 значення hст   в області U = 2÷7 перевищує  hск 

в 1,1÷1,2 рази, а при hвх.ск =hвх.ст= 0,2 – в 1,05÷1,08 рази. Насравді, при цьому 

важливо відразу ж відзначити, що в більшості практичних випадків відносний підпір 

не буде перевищувати рівень 0,05÷0,1. У цьому випадку значення напору й ККД  

апаратів, у розглянутих варіантах по мірі зниження підпору, зближаються. 

 

Рис. 2.3. Технологічні напірні характеристики )(. Uh СТОПТ   апаратів при значеннях 

СТВХh . =0...0,35 і за умови   = 0,34 (залежність (2.16)) 
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Рис. 2.4. Технологічні характеристики )(. UСТОПТ  апаратів  

при  значеннях СТВХh . =0...0,35 і за умови   = 0,34  (залежність (2.25)) 

 

 

Рис. 2.5. Технологічні напірні характеристики )(. Uh СКОПТ  апаратів при значеннях 

СКВХh . = 0...0,35 і за умови   = 0,34 (залежності (2.17, 2.29)) 
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Рис. 2.6. Технологічні характеристики )(. UСКОПТ  апаратів при значеннях            

СКВХh . =0...0,35 і за умови   = 0,34 (залежність (2.27)) 

 

Достатньо цікавими, на нашу думку, є результати розрахунків індивідуальних 

характеристик апаратів. Як випливає з рис. 2.7-2.12, на яких представлені криві 

напірних характеристик )(Uhст , )(0 Uh  і )(Uhрз  при трьох значеннях  m = 4, 9 і 16, на 

відміну від даних [60], має місце природнє, чітко виражене, безперервне збільшення 

як технологічного напору h, так і η  апаратів у міру підвищення напору (підпору) 

при їх всмоктуванні. При цьому у всіх випадках збільшення напору трохи 

підвищується зі збільшенням подачі  U. Зі зростанням підпору ступінь підвищення 

ККД знижується. Проте, наприклад, при m = 9 максимальний ККД  при цілком 

можливій величині підпору hвх.ст =0,1 досягає значення ηопт>0,4, що наближається 

до ККД  ґрунтових відцентрових насосів  [45]. 

Заслуговує на увагу також той факт, що з підвищенням підпору, а значить і 

напору hст, значення Uопт зміщується у бік бíльших подач U. Наприклад, за 

допомогою апарата з  m = 4 при збільшенні підпору від нуля до  hвх.ст=0,2,  

оптимальна подача збільшується з Uопт ≈ 1,30 до Uопт ≈ 1,65, тобто приблизно в 1, 27 

рази. Це є досить важливим для практики фактором з погляду помітного підвищення 

подачі зумпфових установок з водоструминними апаратами в моменти оперативної 

ліквідації аварійних затоплень зумпфів. 
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2.4. Дослідження балансу енергії водоструминних апаратів при створенні 

статичного й швидкісного підпору при їх всмоктуванні 

 

Питання, що стосуються балансу енергії водоструминних апаратів, розглянемо 

при їх роботі з нульовим, статичним і швидкісним підпором на оптимальних 

режимах роботи.  

Як відомо, баланс енергії будь-якої машини або апарата, у тому числі й 

водоструминного, дозволяє оцінити рівень економічності їх окремих елементів. При 

цьому важливо відзначити, що в таких авторитетних роботах, як [39, 53, 58] він 

визначався на основі досить докладних експериментальних досліджень струменевих 

апаратів. Як згадувалося в розділі 1.1, це дозволило отримати дослідні коефіцієнти 

швидкості, або опору, окремих елементів апаратів [53, 58]. Це, у свою чергу, дає 

можливість при аналізі нових варіантів їх роботи (у цьому випадку при організації 

підпору при їх всмоктуванні) вивчати баланс енергії (з використанням зазначених 

коефіцієнтів) безпосередньо на основі розрахункових залежностей. 

З урахуванням усього вищенаведеного можна також уточнити зміст введення 

технологічних параметрів апарата, який полягає в наступному: ступінь підвищення 

технологічних напору й ККД  (а також подачі) апарата відображає ступінь 

корисного використання величини (і виду) підпору при його всмоктуванні.  

 

Рис. 2.7. Напірні характеристики апаратів )(UhCT  при m = 4 і 
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Рис. 2.8. Характеристики апаратів )(UCT  при m = 4 і діапазоні CTBXh . = – 0,03…0,2 

 

Рис. 2.9. Напірні характеристики апаратів )(UhCT  

 при m = 9 і діапазоні CTBXh . = – 0,03…0,2 

 

Рис. 2.10. Характеристики апаратів )(UCT  при m = 9 

і діапазоні CTBXh . = – 0,03…0,2 
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Рис. 2.11. Напірні характеристики апаратів )(UhCT  

 при m = 16 і діапазоні CTBXh . = – 0,03…0,2 

 

 

Рис. 2.12. Характеристики апаратів )(UCT  при m = 16 

і діапазоні CTBXh . = – 0,03…0,2 

 

На підставі використання характеристик (2.15) – (2.17) встановимо залежності 

окремих складових балансу енергії для трьох розглянутих варіантів роботи (баланс 

енергії для варіанта з розрідженням при всмоктуванні не розглядаємо). Із цією 

метою необхідно кожну із залежностей (2.15 - 2.17), що містить складові балансу, 

віднести до відповідної величини енергії, що підводиться при цьому до апарата 

(вирази 2.19 – 2.21). 
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Використовуючи раніше прийняті позначення та виходячи з особливостей і 

виду втрат енергії в кожному з розглянутих варіантів роботи апарата (вираз 2.15 - 

2.17), отримуємо наступні безрозмірні залежності для визначення окремих величин 

балансу енергії ( як і раніше ρр=ρвх): 

для варіанта з нульовим підпором: 

підведена до апарата потужність: 

0 1под.N  ; 

втрати на змішування: 

2 2

2 0 2
0 0

0

1 1

1
опт. опт.

см.
c

u u
u Z

m m
N

 



    
     

   


; 

корисна потужність: 

0 0 0пол. опт. опт.N uh  ; 

втрати в соплі: 

0 1
c

с.
c

N






; 

сума втрат у дифузорі, на тертя в камері змішування й на вході:  

  23

2

0.

)1(1
)1(

1
UUu
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; 

втрати енергії з потоком робочого струменя (за дифузором апарата): 

0.0.. оптср hN  . 

Для варіанта зі статичним підпором: 

підведена потужність: 

1. стподN ; 

корисна потужність: 

ствх

стопт
стоптстпол uh

uh
N

.

.
.. 1
 ; 

втрати енергії з потоком робочого струменя: 
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втрати на змішування: 

    ствхc

стоптстопт

ствхстсм uh

m

U

m

U

n

U
u

hN
.

2

.

2

2

.

2

.. 11

11

1









 








 






; 

втрати в соплі: 
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; 

сума втрат у дифузорі, на вході й на тертя в камері змішування:: 
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Для варіанта зі швидкісним підпором (при нульовому статичному підпорі) 

відносні залежності складових балансу енергії (ψ=0°; cosψ=1): 

підведена потужність: 

1. скподN ; 

корисна потужність: 
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втрати на змішування: 
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сума втрат у дифузорі, на вході й на тертя в камері змішування: 
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втрати енергії з потоком робочого струменя: 
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втрати в соплі: 
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На основі наведених залежностей були виконані розрахунки відносних 

складових балансу енергії всіх трьох варіантів роботи апаратів на їх оптимальних 

режимах. 

На рис. 2.13, 2.14 і 2.15 у якості ілюстрацій наведені баланси потужності 

водоструминних апаратів відповідно для нульового, статичного й швидкісного 

підпорів при значенні останніх – hвх.ст=hвх.ск= 0,1. 

 

Рис. 2.13. Баланс енергії апаратів при нульовому підпорі 

 

Рис. 2.14. Баланс енергії апаратів при статичному підпорі hвх.ст = 0,1 
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Рис. 2.15. Баланс енергії апаратів при швидкісному підпорі hвх.ск= 0,1 

 

Як видно, обидва варіанти роботи апаратів з підпором (примусовим) помітно 

більш економічні в порівнянні з варіантом при нульовому підпорі. При цьому в 

області найбільш ймовірних для зумпфового водовідливу значень  U = 1÷4, 

показник ηопт.ст перевищує ηопт.0 в 1,15÷1,65 рази. При подальшому збільшенні 

параметра U, відношення між зазначеними  ηопт зростає додатково. 

Порівняння значень  ηопт.ст і ηопт.ск показує, що у наведеному діапазоні U  

величина ηопт.ст  перевершує значення  ηопт.ск приблизно в 1,08÷1,1 рази. Обумовлене 

це трохи більш високими значеннями таких видів втрат енергії, як смN , N  і сN  у 

варіанті швидкісного підпору. При цьому зниження втрат на змішування потоків у 

варіанті статичного підпору обумовлене тим, що поряд з підвищенням швидкості 

потоку, що всмоктується, на вході в камеру змішування (хоча й меншим,ніж при 

«чисто» швидкісному підпорі), знижується витрата й швидкість робочої рідини, а 

значить додатково знижується різниця швидкостей у камері змішування. Таким 

чином, у питання організації роботи апаратів з підпором внесена певна ясність: 

варіант із «чисто» статичним підпором має більш вдалий перерозподіл поля тисків і 

швидкостей потоків у проточній частині апаратів, що призводить до певного 

виграшу у величині технологічного ККД  установок з водоструминними апаратами. 

До вищевикладеного необхідно також додати й те, що даний варіант одночасно є й 
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більш простим у реалізації й найбільш прийнятним для ліквідації їх кавітаційних 

режимів роботи.  

Узагальнюючи отримані результати досліджень із урахуванням цілого ряду 

відомих даних [37, 60, 64], можна вважати, що використання статичного підпору 

при всмоктуванні високонапірних апаратів є одним з найбільш ефективних 

напрямків підвищення їх техніко-економічних показників, а також удосконалення 

технологічних схем шахтних насосно-гідроелеваторних установок в цілому. 

Особливу значимість здобуває можливість забезпечення підвищення подачі  вхQ

зумпфових апаратів при необхідності оперативного відкачування й очищення 

зумпфів в аварійних умовах затоплення останніх, коли автоматично створюються 

можливості «безрозмірного» використання статичного підпору при всмоктуванні 

апаратів. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Введене поняття й обґрунтована доцільність дослідження технологічних 

напірних і енергетичних характеристик і параметрів високонапірних ЗВА, що 

враховують вплив величини й виду підпору при їх всмоктуванні. На основі 

використання рівняння імпульсів у вигляді, що отримав широке застосування, при 

дослідженні «нормальних» характеристик апаратів отримані розмірне енергетичне 

рівняння ЗВА й технологічні безрозмірні напірні характеристики апаратів, що 

відображають вплив статичного, швидкісного й нульового підпору, а також їх 

розрідження при всмоктуванні. 

2. Встановлені закономірності впливу величини й виду (статичного й 

швидкісного) підпорів при всмоктуванні високонапірних ЗВА на їх технологічні 

напірні й енергетичні характеристики у докавітаційних режимах роботи:  

 створення підпорів як статичного, так і швидкісного, на вході водоструминних 

апаратів призводить до підвищення їх технологічного напору й ККД, в основному, 

за рахунок зниження частки втрат на змішування потоків, з тенденцією росту ККД  

у міру підвищення величини підпору й оптимальної подачі апаратів; 

 уперше отримані залежності балансового поділу втрат в апараті при його роботі з 

підпором і встановлено, що, на відміну від традиційних увлень, варіант роботи 

апаратів зі статичним підпором забезпечує більш помітне зниження втрат енергії на 

змішування потоків і втрат у дифузорі, завдяки чому він є економічно більш 

вигідним, у порівнянні з варіантом з «чисто» швидкісним підпором (що 

відповідають традиційно рекомендованому підвищенню рівня швидкостей вхV  на 

вході в камеру змішування). 

3. Уточнені особливості гідравлічного механізму формування втрат енергії у 

варіанті статичного підпору, що характеризуються, з одного боку, підвищенням 

швидкості потоку на вході в камеру змішування (хоча й меншим, ніж при «чисто» 

швидкісному підпорі), а з іншого – одночасним зниженням швидкості робочого 

потоку, внаслідок підвищення статичного підпору (тиску) при всмоктуванні, що в 

підсумку при  рівності за величиною «чисто» статичного й «чисто» швидкісного 
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підпорів між собою, приводить до меншої різниці швидкостей потоків у камері 

змішування при статичному підпорі. 

4. Виявлена залежність запропонованих технологічних характеристик і 

параметрів апаратів від величини й виду підпору при всмоктуванні (обумовлена 

фізичною сутністю процесів у їх проточній частині) підтверджує обґрунтованість і 

доцільність подальшого використання таких характеристик для цілей наукового 

аналізу й розрахункового визначення робочих технологічних параметрів установок з 

водоструминними апаратами. 

5. Забезпечення роботи високонапірних ЗВА зі статичним підпором при 

всмоктуванні є ефективним технологічним резервом підвищення їх напору, подачі й 

ККД,  і вдосконалення технологічних схем зумпфових насосно-гідроелеваторних 

установок в цілому. Особливу значимість здобуває можливість різкого підвищення 

техніко-економічних показників установок зумпфових апаратів в умовах утворення 

«безвитратного» статичного підпору, при їх всмоктуванні, автоматично 

реалізованого в аварійних ситуаціях відкачування й очищення затоплених зумпфів. 
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РОЗДІЛ 3. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОБЛАСТІ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ І 

ЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ  

ЗУМПФОВИХ НАСОСНО-ГІДРОЕЛЕВАТОРНИХ УСТАНОВОК  

З УРАХУВАННЯМ КАВІТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТІВ 

 

3.1. Обґрунтування вибору методу оцінки впливу висоти всмоктування 

водоструминних апаратів на їх подачу 

 

Величина статичного підпору (або розрідження) при всмоктуванні апаратів 

впливає не тільки технологічні параметри апаратів, а й визначає важливу сторону їх 

роботи, пов'язану з кавітаційними режимами експлуатації. Питанням впливу 

кавітаційних характеристик водоструминних апаратів різного призначення на їх 

робочі («нормальні») параметри приділена велика увага в цілому ряді робіт відомих 

фахівців. У дослідженнях [14, 17], а також у роботах Б.Є.Фрідмана [63], і 

В.М.Яковлева [66] відзначається, що зміна висоти всмоктування може призводити 

до значної зміни експериментальних значень подачі й ККД апаратів. Як раніше було 

відзначено, подібне трактування результатів експериментальних досліджень 

зустріло заперечення в роботі [44], оскільки її автор цілком обґрунтовано вважає, що 

«нормальні» характеристики й режими роботи апаратів від висоти всмоктування не 

залежать. У той же час у роботі [17] для урахування впливу висоти всмоктування 

був введений і широко використаний на практиці спеціальний експериментально 

встановлений коефіцієнт подачі КП. Збільшення підпору в порівняно невеликому 

діапазоні, від нуля до +4,9 м, призводить до збільшення коефіцієнта КП більш, ніж у 

1,6 рази. 

Із введенням у гірничу практику використання високонапірних, у тому числі 

двоступінчастих схем, апаратів, урахування впливу напору при всмоктуванні на їх 

кавітаційні параметри набуває особливого значення. Принципово важливим у цьому 

випадку є, насамперед, проведення порівняльного аналізу відомих методів 

розрахунків, представлених у роботах  [17, 58]. Перша з нихє найбільш 
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авторитетною в області створення зумпфових гідроелеваторів, а друга, як випливає з 

розділу 1.2, вважається однією з основних в області розрахунків і проектування 

водоструминних апаратів загальнопромислового призначення. 

При цьому, якщо в роботі [17] зазначений вплив висоти всмоктування НН 

надано безпосередньо в графічному виді КП(НН), то з [58] такий вплив може бути 

встановлено на підставі використання аналітичної залежності для визначення 

кавітаційного коефіцієнта подачі (підсмоктування) UК, представленого в наступному 

вигляді: 

1)/()(

1

/

1

41

2







КНКP

К
РРPP

n
U


,                                (3.1) 

де KU  – мінімальний коефіцієнт подачі апарата, при якому виникає кавітація;  

     n = dk/dc ; dk, dc – діаметри камери змішування й сопла;   

     φ1,  φ4 – коефіцієнти швидкості сопла й входу в камеру змішування;  

     РР, РН – абсолютний тиск робочого потоку й потоку, що всмоктується;  

    РК – абсолютний тиск, при якому виникає кавітація (приймається рівним    

             тиску насичених пар рідини на границі робочого потоку й потоку, що  

            всмоктується. При температурі 20ºС маємо РК = 0,002 МПа). 

З урахуванням того, що РР>>РК  і  РН>>РК можна прийняти, що: 

KP  = (РР  – РК)/(РН – РК) ≈ РР/ РН, або РР/РН = НР/НН, 

де НР, НН – напори, що відповідають тискам РР і РН. 

Далі, у силу того, що НР/НН>>1, можна спростити залежність (3.1): 
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 .                                                (3.2) 

У виразі (2) коефіцієнти φ1 і φ4 мають постійне значення. Крім того, аналіз 

характеру зміни коефіцієнта подачі  UК при зміні напору  слід ввести для умови 

n = const. Це дозволяє побудувати індивідуальні характеристики  UК (НН)  при 

заданих значеннях напору робочого потоку НР  для будь-якого конкретного 

значення n. Далі, для можливості порівняння зміни величини UК зі зміною напору  

НН, можна спочатку визначити значення подачі UК = UК0 при нульовому підпорі, 

тобто при НН = 10 м. Після цього, визначаючи ряд значень  UК (НН)  і знаходячи 
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відповідні їм співвідносини КП = UК /UК0, можна побудувати, аналогічно  [17], 

графічну залежність КП(НН). 

Побудову залежності можна додатково спростити, якщо врахувати, що у 

виразі (3.2) при будь-якому НР =const змінним є тільки параметр НН. Тому дану 

залежність можна виразити у вигляді наступної простої ступеневої  функції: 

                                       КПi = UКi /UК0 =( НHi/НН0 )
0,5,                                       (3.3) 

де КПi, UКi, НHi – поточні значення коефіцієнтів КП, подачі й висоти  

                              всмоктування, відповідних до абсолютних значень тиску РаНi  

                                             потоку, що всмоктується (у вхідному перетині камери  

                           змішування);  

      НН0 ≈ 10 м.  

По формулі (3.3) для кожного НHi знаходять відповідне йому значення КПi . 

На рис. 3.1 представлені дві криві КП(НН): крива 1 побудована відповідно до 

даних роботи [17], а крива 2 – на основі використання виразу (3.3). Як видно, в 

області позитивної висоти всмоктування криві 1 і 2 практично збігаються (для 

практики важливо, наприклад, що при збільшенні позитивної висоти всмоктування 

від нуля до 5 м подача апарата знижується приблизно в 1, 43 рази). Цим 

підтверджується, що встановлена в роботі [17] експериментальна залежність КП(НН) 

у розглянутій області виражає вплив саме кавітаційних якостей на величину UК.  

У той же час в області роботи апаратів з підпором має місце значна 

відмінність кривих між собою. Відповідно до кривої 2, подача апаратів навіть при 

підпорі НП = 10 м збільшується приблизно в 1,4 рази, що суттєво нижче, чим це 

випливає з [58]. Крім того, на відміну від [17], інтенсивність зростання КП при 

збільшенні підпору також знижується. 

У зв'язку з цим слід враховувати, що рекомендації, представлені в роботі [17], 

встановлені на базі досить докладних експериментальних досліджень. Тому 

становить певний інтерес спроба встановлення причини помітної відмінності 

результатів робіт [17] і [58]. При аналізі умов проведення досліджень [17], звертає 

на себе увагу наступний факт. 
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Рис. 3.1.Залежності коефіцієнта подачі Кп від висоти всмоктування 

 

Вони велися при низьких значеннях напору робочого потоку НР ≤ 130 м, при 

діаметрах сопла dС=0,01 м  і камери змішування dК=0,02 м. По відомій формулі 

визначаємо число Рейнольдса для умов [17], приймаючи температуру робочої 

рідини 20ºС: 

66 105,010/13081,9201,0/2Re  PН gHd , 

де γ = 10-6 – кінематичний коефіцієнт в'язкості при температурі 20ºС.  

Як відомо, число Рейнольдса є критерієм динамічної подоби водоструминних 

апаратів. При цьому автомодельний режим роботи апаратів має місце за умови 

Re ≥ 106. При менших значеннях Re, необхідне введення відповідних поправок для 

корегування експериментально отриманих значень напору, ККД  і інших параметрів 

апаратів. Як видно, в умовах досліджень [17] мало місце  Re< 106. З урахуванням 

останнього, нами в роботі [7] було відзначено, що частково саме із цим пов'язане 

підвищення ступеня впливу підпору на подачу апарата U. Наступний аналіз 

дозволив припустити, що одночасно мало місце безпосереднього позитивного 

впливу підпору, як технологічного показника установки, в умовах предкавітаційних 

режимів його роботи, тобто за умови  U  ≤ UК . При цьому цілком виправданим, на 

нашу думку, є те, що для цілей досліджень зумпфових апаратів було прийняте 

приведення експериментальних значень напорів до оцінки площі зрізу сопла. 
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Далі, з розгляду кривої 2 випливає, що, незважаючи на помітно менші 

значення коефіцієнта КП, встановлений при використанні залежності (3.2) вплив 

підпору НН на подачу UК апарата залишається все ж таки суттєвим. Достатньо 

сказати, що при зміні висоти всмоктування від +5м до –5м (підпір), що в умовах 

зумпфового водовідливу цілком реально, подача UК може бути збільшена майже в 

1,8 рази. До важливих властивостей апаратів слід віднести також те, що характер 

залежності КП(НН) стосовно кавітаційного коефіцієнту UК0 (при нульовому підпорі) 

від співвідношення діаметрів dК / dС  не залежить. 

Отримані порівняльні дані, з одного боку, підтверджують той факт, що висота 

всмоктування все ж таки впливає на реалізовані робочі параметри апаратів, а з 

іншого – дають можливість уточнити кількісну сторону такого впливу. Це 

уточнення цілком раціонально було б використовувати в методі розрахунків 

параметрів апаратів, викладеному в [14, 17]. Однак, тут же слід зазначити, що 

результати роботи [17] засновані на експериментальних дослідженнях апаратів при 

значенні  n=2. У той же час, дані досліджень [56] мають більш універсальний 

характер, оскільки базуються на вивченні характеристик апаратів у досить 

широкому діапазоні n, що включають як окремий випадок і n=2. З урахуванням 

даного фактора, вирішення завдання по узагальненню основних робочих параметрів 

апаратів у складі зумпфової  водовідливної установки слід вести, опираючись, у 

необхідних випадках, на результати досліджень [56], а також на деякі результати 

узагальнень, виконаних у роботі [44]. 
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3.2. Розробка й аналіз витратно-кавітаційної характеристики зумпфових 

водоструминних апаратів 

 

Для цілей обґрунтування області раціональних параметрів високонапірних 

зумпфових апаратів як теоретичної основи, використовуємо, розроблений у НДІГМ 

ім. М.М.Федорова, метод узагальнення (синтезу) параметрів апаратів з урахуванням 

їх кавітаційних характеристик за допомогою витратно-кавітаційної характеристики 

[5]. 

Для можливості проведення аналізу впливу кавітаційних характеристик 

зумпфових апаратів (відмінних від апаратів іншого призначення підвищеними 

напорами й складними умовами роботи гідроліній, що всмоктують) на їх гідравлічні 

й геометричні параметри, встановимо залежність кавітаційного коефіцієнта подачі 

KU  як від величини напору при всмоктуванні HH , так і, безпосередньо, від напору 

AH , що створюється апаратом. При цьому, природно, будемо виходити з того, що 

кавітаційні режими апаратів будуть виключені, якщо фактичний коефіцієнт подачі 

U  буде менше або гранично рівний кавітаційному коефіцієнту подачі KU : U  ≤ KU . 

З урахуванням вищевикладеного, схематизуємо зумпфову водовідливну 

систему «насос-водоструминний апарат». Система включає (рис. 3.2) насос 1 і 

водоструминних апарат 2, розміщений у придонній області зумпфа 3. Насос 1 

створює напір НАСH , що забезпечує величину напору робочої рідини АНАСР ННН   

й подачу її з витратою PQ  – у насадці  апарата 2. Завдяки цьому забезпечується 

процес всмоктування води із зумпфа 2 з витратою ВСQ  й нагнітанням її з напором 

AH . Висота всмоктування ВХH  апарата 2 може змінюватися в загальному випадку 

від максимального підпору ПH  до максимального значення позитивної висоти 

всмоктування ВСН  (рис. 3.2). 

Використовуємо представлену схематизацію установки для одержання 

витратно-кавітаційної характеристики зумпфових апаратів, для чого приймемо 

наступні допущення: 
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– втрати напору при всмоктуванні й у трубопроводах 4 і 5 (рис.3.2) близькі до 

нуля, що можна забезпечити за рахунок відповідного вибору їх діаметрів; 

– напір апарата AH  дорівнює висоті його нагнітання ГАH , обумовленій 

глибиною зумпфа; 

– критерій динамічної подоби, число Рейнольдса для сопла, відповідає умові 

автомодельності Re ≥ 106;  

– гранично реалізована відносна подача апарата U  дорівнює кавітаційному 

коефіцієнту подачі KU :  U  = KU ; 

 

Рис. 3.2. Схема зумпфової  водовідливної установки з одноступінчастим 

водоструминним апаратом 

 

– насос 1 використовується тільки для цілей живлення сопла апарата 2. 

У цьому випадку можна записати, що:  
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де HH  – геометрична висота всмоктування ( ВСН )водоструминного апарата  

              або статичний підпір при його всмоктуванні. 

Перетворимо вираз (3.4) у такий спосіб: 
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У даній залежності ліва частина являє собою відношення висоти 

всмоктування, що відповідає абсолютному тиску HP  при всмоктуванні апарата, до 

напору, або до висоти його нагнітання AH . 

Для встановлення шуканої залежності ),( AK HnU  в якості вихідного 

використовуємо вираз (3.1) у вигляді: 
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Перетворимо вираз (3.5) приймаючи, що KHP PPP / : 
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 ,                                    (3.7) 

завдяки чому з рішення системи двох останніх рівнянь, (3.6) і (3.7), отримуємо, що: 
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.                                    (3.8) 

Далі, оскільки в рамках прийнятої розрахункової моделі можна записати, що: 
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,                                               (3.9) 

то з (3.8) отримуємо наступну залежність, що пов'язує між собою параметри        

KU  й  h : 
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Зводемо до квадрата ліву й праву частини (3.10) і отриманий вираз 

розв'язуємо відносно h : 
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.                                  (3.11) 

Підставляємо отримане значення h  у відому залежність ),( nUh   [58], у 

результаті чого маємо рівняння: 
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  .                        (3.12) 

Претворюючи останній вираз, отримуємо наступне квадратне рівняння 

відносно KU : 
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Розв'язуючи останнє рівняння, отримуємо залежність кавітаційного 

коефіцієнта подачі – ),( KK AnU : 
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Далі, використовуємо наступні, встановлені в [3], залежності: 
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– залежність відносної подачі U  апарата від його напору PA HHh /  й параметра 

n: 
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де nK /1 ; 
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– залежність оптимальної відносної подачі ОПТU  апарата від параметра n: 
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 B ;    23 B ;   2

34 2 B . 

При виконанні розрахунків з формулами (3.15), (3.16) і (3.17), приймаємо 

наступні значення коефіцієнтів витрати [58]: 

1  = 0,95;  2  = 0,975;  3  = 0,90;  4  = 0,925; 

Завдяки представленню рівнянь (3.15-3.17) у критеріальному, безрозмірному, 

вигляді, з'являється можливість розробки узагальненої зведеної витратно-

кавітаційної характеристики зумпфових апаратів. На рис. 3.3 представлений варіант 

такої характеристики, побудованої з урахуванням вищевказаних допущень. 

По вісі абсцис відкладені значення параметра CK ddn / , а по вісі ординат – 

відносні значення подачі апаратів U  і KU . Криві, що відповідають умові n =const,  

побудовані з використанням рівняння (3.16), а крива )(nU ОПТ  – за допомогою 

виразу(3.17). Залежності KA  = const встановлюють значення KU  та відповідні їм 
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величини h , при відповідних значеннях n. Розглядаючи отриману характеристику, 

насамперед відзначимо, що вона дозволяє уточнити ряд важливих для теорії й 

практики розрахунків апаратів положень, що стосуються кількісного взаємовпливу 

гідравлічних, кавітаційних і інших показників зумпфових апаратів. Як відзначалося 

вище, одним з найбільш важливих початкових положень теорії водоструменевих 

апаратів є те, що при рівних відносних напорах (при однакових значеннях n) їх 

відносна подача й ККД  від тиску при всмоктуванні не залежать. Разом з тим, з 

вищевикладеного також випливає, що, на думку декількох авторів, підпір або 

розрідження при всмоктуванні апаратів виявляє відчутний вплив на величину їх 

подачі й ККД. Суттєвий позитивний вплив підпору на ККД  водоструминних 

апаратів виявлено й у роботі авторів [8]. Але у цьому випадку мова йде про 

технологічні параметри (подачу й ККД ) зумпфових установок з водоструменевими 

апаратами, без урахування впливу їх кавітаційних характеристик. 

З аналізу витратно-кавітаційної характеристики (рис. 3.3) випливає, що за 

умови n= const по мірі зростання або зниження KA  в дооптимальній області роботи 

апаратів, мають місце відповідне безперервне збільшення або зменшення 

граничного значення подачі U = KU , що забезпечується ними, з одночасною зміною, 

підвищенням або зниженням ККД . 

При цьому, безумовно, напірні характеристики самих апаратів )(Uh , при 

виключенні кавітації й невраховуванні впливу напору HH  (при всмоктуванні) на 

технологічний напір, залишаються незмінними, незалежними від HH . Але, як 

випливає з представленої характеристики, саме для виключення кавітації й 

забезпечення при цьому необхідної подачі KU  апарата і його ККД,  необхідно при 

всмоктуванні підтримувати напір HH  не нижче певного рівня, що відповідає 

відповідному до значення KA . У цьому випадку можна вважати, що параметр KA , 

який однозначно обумовлює можливості реалізації тієї чи іншої сукупності 

параметрів режимів роботи апаратів ( насамперед KU ), є чинником визначальним. 

Ступінь впливу відносини KA  досить помітно підвищується зі збільшенням висоти 

нагнітання апаратів, що властиве для зумпфових установок. Вищенаведене 
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уточнення, на нашу думку, повністю знімає згадані протиріччя, що випливають з 

результатів досліджень відомих фахівців. 

 

 

Рис. 3.3. Витратно-кавітаційна характеристика водоструминних апаратів в 

складі зумпфової  водовідливної установки 

 

Далі, розглядаючи розроблену характеристику в плані оцінки доцільності 

практичного використання прийнятої системи безрозмірних параметрів для цілей 

проектування ефективних зумпфових установок, цілком обґрунтовано можна 

відзначити наступне. Дана характеристика, на відміну від відомих [44, 45], 

забезпечує можливість визначення усіх взаємопов'язаних у ній між собою  основних 
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безрозмірних величин – KU , абоU , h , KA  і n  (а відповідно і розмірних параметрів

BCQ , AH , HH , HACH , Cd  і Гd ),що характеризують у значній мірі роботу установки, а 

не тільки апарата. Для аналізу насосно-струминних установок, призначених для 

відкачування зумпфів, коли значну роль відіграють напірність водоструминних 

апаратів і їх кавітаційні якості, найбільш важливим є те, що за допомогою 

розробленої характеристики можна досить просто визначити співвідношення між 

величинами HH , AH  і HACH . Розмірне значення HH знаходиться по формулі: 

10 AKH HAH . 

Важливою перевагою  характеристики також є, на нашу думку, можливість 

розрахунків апаратів при будь-якому варіанті задання початкових параметрів, у 

тому числі, як видно з вищевикладеного, і при заданні в якості початкових 

параметрів тих, що визначають їх кавітаційні якості. 

Не можна також не відзначити й того, що величина необхідного при 

всмоктуванні апаратів статичного підпору HH  = ПH  досить інтенсивно зростає при 

наближенні режимів роботи апаратів до кривої )(nUОПТ , але особливо різко 

підвищується при подальшому переміщенні їх в область заоптимальних параметрів

KU , розташованих вище зазначеної кривої. Наприклад, у точці характеристики, що 

відповідає параметрам KU =1, h ≈0,24, n =1,8 і A ≈0,3 величина KA ≈0,6. При висоті 

нагнітання апарата AH =100м це вимагає, щоб величина підпору була ПH  ≥ 50м. 

При переміщенні режиму роботи в точку з KU ≈1,1 ( n  =1,8) маємо вже KA =0,8 і   

HH ≥ 70м. Останнє порівняне з величиною створюваного апаратом напору AH . 

Отже, вирішення завдання ефективного відкачування й очищення глибоких зумпфів 

вимагає досить уважного ставлення до урахування їх здатності всмоктувати, тобто 

до забезпечення необхідного ПH . При цьому важливо відзначити, що навіть при 

відносно малих величинах AH  створення необхідних значень підпорів ПH  за 

рахунок природнього заглибления найчастіше є неможливим. 
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3.3. Обґрунтування узагальненої області раціональних параметрів і 

технологічних схем високонапірних зумпфових водоструминних апаратів з 

урахуванням їх кавітаційних характеристик 

 

Встановлена в попередньому розділі витратно-кавітаційна характеристика 

апаратів дозволяє, у випадку прийняття у якості критерію оптимальності їх 

максимальних ККД, вирішувати завдання оптимізації вибору їх основних 

параметрів досить просто. Однак вирішення завдання в такій постановці для 

апаратів високого напору є досить важким, не цілком прийнятним, оскільки, як 

раніше відзначалося, реалізація їх оптимальних режимів вимагає підтримки досить 

високих статичних підпорів ПH  при всмоктуванні. Це не завжди здійсненне на 

практиці, принаймні, при використанні традиційних технологічних схем апаратів і 

установок у цілому. У зв'язку з цим, актуальним є завдання обґрунтування 

узагальненої області ефективних режимів роботи зумпфових апаратів підвищеного 

напору, яке, поряд з оптимальними режимами, що відповідають кривій )(nUОПТ , 

включало б і параметри з раціональними відхиленнями від останньої, обумовленої 

вимогами виключення кавітації в конкретних виробничих умовах. При цьому, поряд 

з кавітаційними якостями, досить важливо врахувати й ряд інших факторів, що, 

зокрема, впливають на стійкість роботи апаратів і обмежують діапазон ефективно 

реалізованих параметрів напору h  й подачі  U  ≤ KU високонапірних апаратів. 

У результаті попереднього аналізу встановлено, що ефективне вирішення 

завдання можливе шляхом обґрунтування найбільш вигідних за умовами 

економічності, кавітаційними параметрами й іншими факторами, сполучуваними 

між собою розмірними значеннями напорів: апаратів – AH , робочого потоку – НР, 

напору потоку при всмоктуванні – HH , властивих зумпфовим апаратам. 

У якості вихідної для аналізу використовуємо наступну залежність, введену в [3] 

для розрахунків відносного напору апаратів з урахуванням їх здатності всмоктувати: 
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       h  – відносний напір апарата; 

      KU – мінімальний коефіцієнт подачі апарата, при якому в апараті  

              починається кавітація. 

Зауважимо, що залежність (3.18) правдива при роботі апаратів в умовах 

автомодельності – Re ≥ 106. 

Для подальшого, як і раніше, приймаємо наступні значення коефіцієнтів 

швидкості: φ1 = 0,95; φ2 = 0,975; φ3 = 0,9; φ4 = 0,925. 

На основі залежності (3.18), при використанні позначень, що спрощують: 
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отримано рівняння: 
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яке дозволяє визначати відносну подачу KU  при різних, найбільш важливих для 

умов шахтного зумпфового водовідливу, діапазонах розмірних значень напорів: 

робочого потоку НР, робочого апарата AH  й співвідношення HPK HHP / , де

10 BCH HH , м – напір, що відповідає тиску HP . Тут BCH  – висота всмоктування 

апарата, яка в останньому рівнянні може бути як позитивною (апарат розташований 

вище рівня води, що відкачується), так і негативною (у випадку роботи апарата з 

підпором). 

Для подальшого аналізу приймаємо наступні діапазони значень НР  і AH :       НР  

=100...800 м; AH =10...150 м. Значення AH  визначається величиною висоти 

всмоктування BCH , яка може змінюватися в досить широкому діапазоні, особливо у 
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випадку використання апаратів на зумпфовому водовідливі. З урахуванням 

накопиченого досвіду проектування й експлуатації одно- і двоступінчастих конструкцій 

апаратів вважаємо, що величина BCH  може змінюватися в межах від позитивної висоти 

всмоктування, що дорівнює приблизно 7 м, до величини підпору, що складає 20…30 м. 

Одночасно, цілком логічно розглянути й основні фактори, що обмежують вибір 

максимально допустимого значення відносного напору h  й мінімально реалізованої 

при цьому подачі KU . Як випливає з робіт [48, 67] відомих фахівців, вісоконапірні 

апарати, що розраховані на відносний напір h = 0,3...0,35, більше характеризуються 

досить нестабільними напірними характеристиками. При цьому, навіть у лабораторних 

умовах спостерігається значне розсіювання експериментальних значень параметрів U  і 

h  [48]. Завдяки використанню витратно-кавітаційної характеристики (рис. 3.3) можна 

легко встановити, що наведеному значенню ОПТh = 0,3 відповідає коефіцієнт подачі 

ОПТU =0,7. Далі, враховуємо неминуче додаткове зниження подачі апаратів у, властивих 

зумпфовому водовідливу, умовах забору й транспортування досить концентрованих 

гідросумішей, що містять тверде. Для урахування останнього, відповідно до 

рекомендацій [44], необхідно забезпечити деякий запас апаратів з розрахункової 

подачі, збільшивши її не менше, ніж в 1, 1 рази. Звідси, у такий спосіб, випливає, що в 

загальному випадку нижня межа коефіцієнта KU  лежить в інтервалі                 KОПТU .

≈0,70...0,77. Оскільки зумпфові апарати розраховані на видалення гідросумішей, то все 

ж таки більш обґрунтовано прийняти, в якості основної мінімально припустимої 

величини, KОПТU .  = 0,77. Безумовно, зазначене обмеження повною мірою стосується й 

значення U  в дооптимальній області параметрів апаратів. 

Відповідно до вищевикладеного, були виконані розрахунки характеристик 

)( aK HU  для варіантів зі значеннями HH = 30, 10, 3 м (значення HH  = 10 м відповідає 

нульовому підпору, а при HH  = 3 м має місце висота всмоктування 7 м). 

Одночасно для розрахунків  і побудови кривих ККД  одноступінчастих 

апаратів, що відповідають певним значенням KU , НР, AH  і HH , використовуємо 

залежність: 

PA

PAK
a HH

HHU

/1

/


 .                                             (3.20) 
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Результати виконаних розрахунків представлені на рис. 3.4, де суміщені  

залежності кавітаційного коефіцієнта подачі )( AK HU  й )( Aa H  для ряду заданих 

значень HH  у межах діапазону НР = 100...800м. Представлені, в основному, у 

розмірному вигляді характеристики, також як і раніше встановлені, у розділі 3.2, є 

витратно-кавітаційними. Однак, для зручності подальшого аналізу, останні будемо 

називати як витратно-енергетичні характеристики. З їх розгляду випливають 

наступні найбільш важливі особливості, що стосуються можливостей реалізації 

необхідних U  ≤ KU  і a : 

 по мірі збільшення напору (підпору) HH при всмоктуванні апаратів, тобто 

при зменшенні позитивної висоти всмоктування HH  до нуля й подальшому 

збільшенні підпору HH , має місце не тільки безперервне й значне підвищення 

реалізованої подачі KU , а й, що важливо, зростання значень a  в області досить 

високих напорів апаратів. Наприклад, при підпорі, що дорівнює 20 м, найбільший   

a  = 0,3 забезпечується в області НР = 300 м і подачі KU  = 0,7...1,2, при напорі      

AH =60...90 м; 

 по мірі зниження параметра HH , у порівнянні з варіантом HH  = 10 м, має 

місце усе більш різке зменшення як параметра KU , так і a . Наприклад, у випадку 

HH =3 м величина a  дорівнює: при НР=300 м – 0,13…0,14; при НР=500 м – 

0,11…0,12. Саме з даного факту випливає досить важливий для практики висновок 

про те, що технологічні схеми зумпфових високонапірних апаратів досить доцільно 

вибирати, виходячи із забезпечення умови HH  ≥ 10 м; 

 криві )( AK HU  досить добре відповідають умові KU ∙ AH  ≈ const. Так, 

наприклад,  для випадку НР = 300 м і HH  = 10 м має місце KU ∙ AH  = 60. Завдяки цій 

особливості, розглянуті області напорів AH  = 10...150м і НР = 200...800 м, що 

характеризуються розвиненими ділянками із близькими до рівних значень )( Aa H , у 

тому числі, й в області найбільш високих значень a  ≈ 0,3. Установлена стабільність 

a  спрощує вибір необхідної сукупності параметрівU , AH , НР  і HH . 
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Рис. 3.4. Залежність відносної подачі KU  й ККД  апаратів від їх 

напору СH  при значеннях HH , рівних 30м (а), 10м (б), і 3м (в). 

Криві на графіку відповідають значенням  НР : − −♦- 100м; 

···▲·· 300м; —х—600м; − −□−  800м 

 

Виходячи з встановлених вище умов, стаєм ожливим розгляд ще одного 

важливого питання обґрунтування, що стосується умовної, економічно виправданої, 
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величини максимально припустимого значення AH  одноступінчастих зумпфових 

апаратів. При цьому враховуємо, що в ряді робіт, і насамперед у роботах      

Безуглова Н.Н. [13, 17], така межа вже вказувалася – AH ≈ 70 м. Важливим є те, що 

даний висновок базується на узагальненні накопичених протягом багатьох років 

результатів розробки й експлуатації одноступінчастих зумпфових апаратів. Однак 

автори [13, 17] не дають досить обґрунтованого наукового пояснення даному факту, 

вважаючи, що таке обмеження AH  обумовлене безпосередньо низьким рівнем 

напору шахтних насосів. У зв'язку з цим, розглянемо дане питання більш докладно – 

за допомогою представлених кавітаційно-енергетичних характеристик – рис. 3.4.      

З цією метою зручно відразу ж розділити апарати на дві, розвинені по величині 

напору AH , групи: низько- і сереньонапірні, що відповідають умові AH  ≤ 70 м; 

високонапірні з напором AH > 70 м. Для першої з груп характерно різке підвищення  

KU  убік зниження AH , а для другої – досить відчутне зниження коефіцієнта KU  зі 

збільшенням напору AH  апаратів і зниженням напору робочого потоку НР. 

Розглядаючи сукупність сполучних параметрів високонапірних апаратів за 

допомогою зазначених характеристик слід відзначити, що при використанні в якості 

робочих, широко розповсюджених на шахтному водовідливі, насосів типу         

ЦНС 300-120,,,600 все ж таки можна проектувати апарати з більш високими 

напорами AH . Наприклад, для випадку їх роботи з нульовим підпором ( HH  = 10 м), 

при напорі робочого потоку НР = 600 м може бути забезпечений напір апарата      

AH ≈ 150 м. 

Однак, реалізований при цьому коефіцієнт подачі KU = 0,54 (при 

рекомендованому в [14] значенні n ≈2), перебуває далеко за межами рекомендованої 

області значень KU  ≥ 0,85. Крім того, не можна не враховувати також умову, що  

обмежує область раціонального використання дооптимальних режимів апаратів, 

обумовлену, як раніше згадувалося, нестійкістю режимів роботи апаратів (внаслідок 

їх високої чутливості до зростання гідравлічного опору нагнітальних мереж в 

області дооптимальних режимів роботи). 

У підсумку, виходячи з розгляду витратно-енергетичних характеристик, 

представлених на рис. 3.4, з урахуванням згаданих обмежень, слід вважати, що за 
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умови HH ≤10 м найбільш реальним є створення одноступінчастих апаратів з 

напором AH ≤70 м, наприклад, у варіанті HH =3 м при орієнтовній сукупності 

параметрів: НР≈600 м; KU ≈0,85 і a ≈0,22. Перевищення AH , в порівнянні із 

зазначеним, призводить до усе більш різкого зниження як величини KU , так і a . 

Безумовно, досвід, що підтверджує справедливість сформульованого 

положення створення єдиного відомого високонапірного одноступінчастого апарата 

з напором AH  = 91 м [43]. Інші робочі параметри мали наступні значення:        

ГЭQ  = 80 м3/год,   НР = 540 м, PQ  ≥ 175 м3/ч. Використовуючи вираз (3.18) 

знаходимо, що ККД  апарата має досить низьке значення – a  = 0,095 ( при δ = 1,05). 

При цьому, що довжина напірного трубопроводу (пульпопроводу) апарата лише 

незначно перевищувала величину ..АГH . Далі, за допомогою витратно-кавітаційної 

характеристики (рис. 3.3) можна встановити, що при прийнятому в [17, 42] 

геометричному параметрі n = 2, робочому напорі НР = 540 м, відносному напорі 

PA HHh / = 0,168 і величині KA = 10/91 ≈0,11 (нульовий підпір), має місце досить 

низьке значення KU =0,44. Ця величина KU  є досить близькою до експериментально 

встановленого значення коефіцієнта подачі U =80/175 = 0,457 (можна вважати, що 

апарат експлуатувався з деяким підпором при всмоктуванні, тобто, що HH > 10 м). 

Останнє саме і обумовлює низький рівень експлуатаційного ККД  апарата.  

Результати даного аналізу підтверджують також раніше висловлене 

припущення (розділ 3.1) про те, що методика розрахунків і вибору параметрів 

апаратів [13-18] не виключає експлуатацію їх в області розвинених кавітаційних 

режимів. Крім того, представлені в даній роботі характеристики ( рис. 3.3 і рис. 3.4) 

дозволяють здійснювати не тільки вибір необхідних параметрів нових апаратів, а й 

дають можливість аналізу ефективності вибору параметрів здійсненого за 

допомогою інших розрахункових методик. 

На підставі вищевикладеного, цілком можливим тепер стає встановлення 

найкращої області розмірних параметрів AH , НР  і HH високонапірних апаратів. Як 

випливає з аналізу витратно-енергетичних характеристик, з урахуванням умови    

KU  ≥ 0,85, тільки у випадку наближення величини HH  до рівня 20...25 м, значення 

a  може бути забезпечене на стабільно високому рівні, a =0,28...0,3, по всьому 
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діапазоні робочого напору НР = 250...600 м. Найкращим при цьому є інтервал        

НР = 300...350 м (рис. 3.4) при KU  = 0,7...1,2. Помітимо, що максимальний  a  ≈ 0,36 

був досягнутий при подачі U  ≈ 1,1 і напорі h  ≈ 0.26 [53]. Для її реалізації на 

практиці, наприклад, при значенні AH ≈ 100 м буде потрібно створення підпору при 

всмоктуванні апарата НР ≈ 50...55 м. Тому, уточнюючи раніше встановлену умову 

HH ≥10 м, можна вважати, що HH =20...25 м становить найбільший інтерес для 

ефективного рішення завдання створення високонапірних водоструменевих 

апаратів,  призначених для відкачування й очищення зумпфів глибиною до    

100...120 м. При цьому, в інтервалі напорів робочого потоку НР = 250...500 м можуть 

бути забезпечені такі максимальні значення напору AH : при НР =250 м – 80 м; при  

НР =300 м – 85 м; при  НР = 350 м – 90 м; при  НР =400 м – 100 м; при        

НР =500 м – 120 м. 

У варіанті нульового підпору ( HH  = 10 м), при всіх інших фіксованих 

значеннях параметрів, значення максимально досяжних напорів знижуються на 

15...20 м і більш. 

На базі вищенаведеного аналізу, на рис. 3.5 представлений варіант витратно-

кавітаційної характеристики з виділеною на ній рекомендованою узагальненою 

областю А найкращих, ефективних (по сукупності показників економічності й 

значень KU  і h ) параметрів режимів роботи зумпфових водоструменевих апаратів 

підвищеного напору. При цьому в якості лівої межі області прийнята крива )(hUОПТ : 

використання режимів роботи апаратів, що лежать вище й лівіще даної кривої на 

характеристиці рис. 3.3 призводять, як випливає з розділу 3.2, до досить різкого 

зниження здатності апаратів всмоктувати і зменшення величини їх напору h . 

Нижня границя відповідає раніше встановленому значенню коефіцієнта подачі 

U = 0,70...0,77. 

У якості правої межі області доцільно прийняти режими роботи апаратів, що 

відповідають їх роботі з нульовим підпором при всмоктуванні ( HH  = 10 м) при 

величині напору  НР = 500 м  (при a  ≥ 0,2). 

Верхня межа не позначена, тому що вирішальним у цьому випадку є 

необхідний високий напір апаратів (параметр AH ), що визначає найбільшу перевагу 
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сукупності параметрів, що лежать у нижній частині області, пов'язаної з 

максимально припустимим рівнем напорів h  (що відповідають коефіцієнту        

U  ≥ 0,7...0,77).  

 

 

Рис. 3.5. Узагальнена область А зумпфових виисоконапірних 

Водоструминних апаратів 
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Важливим є також визначення області U ≥0,77, що лежить між кривими 

)(hUОПТ  й HP HH /  = 50, і відповідає інтервалу h = 0,18...0,25, що характеризується їх 

крутими напірними характеристиками [44] (що забезпечує необхідну стійкість 

установок завдяки стабільності подачі U ). Таким чином, виконані розробка й аналіз 

витратно-кавітаційної і витратно-енергетичної характеристик апаратів дозволили 

вперше поставити й вирішити завдання безпосереднього визначення області 

раціональних, найбільш ефективних, параметрів високонапірних апаратів, 

придатних для експлуатації в глибоких зумпфах шахт. 

Вибір параметрів поза встановленою областю можливий, але при цьому, по 

мірі віддалення від останньої, особливо вище кривої )(hUОПТ , буде мати місце все 

більше зниження загальної ефективності роботи установок. 

На основі встановленої області раціональних параметрів режимів роботи 

апаратів, стає можливим визначення шляху ефективного розвитку технологічних 

схем високонапірних установок з водоструминними апаратами. Раціональною слід 

вважати схему установки, що реалізує необхідний комплекс робочих параметрів із 

забезпеченням суттєвого підвищення економічності установки в порівнянні з 

традиційними схемами при ефективному і простому виконанні всіх заданих 

технологічних функцій. 

Як основу такого визначення, приймаємо раніше доведені положення про те, що: 

 використання статичного підпору при всмоктуванні апаратів є найбільш 

ефективним і простим у реалізації резервом удосконалювання високонапірних 

апаратів у цілому; 

 створення ефективних апаратів з напором AH ≥ 70 м практично неможливе 

без забезпечення відповідного статичного підпору при їх всмоктуванні. 

При цьому в традиційних схемах зумпфових апаратів забезпечення необхідного 

підпору за рахунок їх природного заглиблення досить ускладнене, практично 

неможливе. Саме з урахуванням даного факту, поряд з удосконаленням технології 

використання одноступінчастих апаратів, значний інтерес представляє розвиток нового 

в області зумпфового водовідливу напрямку (запропонованого в НДІГМ) створення 

високонапірних апаратів із двоступінчастою технологічною схемою [50]. 
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3.4. Аналіз технологічних схем високонапірних зумпфових 

водоструминних апаратів 

 

На рис. 3.6 представлені схеми двоступінчастого А и одноступінчастого Б 

апаратів, розміщених у зумпфі 1. Схема А містить два послідовно включені ступені 

апарата: що підкачує (нижню) 2 і основну (верхню) 3. Установка має напірний 4 і 

сполучний 5 трубопроводи. Робоча рідина до сопел ступенів 2 і 3 надходить по 

трубопроводу 6 і індивідуальним трубопроводам 7 і 8 від насоса водовідливу, або 

призначеного для цього спеціального відцентрового насоса, що встановлюється в 

насосній камері (на рис.3.6 не показаний). 

 

Рис. 3.6. Схеми двоступінчастої (А) і одноступінчастої (Б)  

насосно-гідроелеваторних установок 
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У процесі експлуатації робочий потік надходить у сопла ступенів 2 і 3. 

Гідросуміш, що при цьому засмоктується, на вході ступеня2 здобуває запас енергії, 

що дозволяє транспортувати її до ступеня 3 і далі – до місця збору в 

шламонакопичувачі 10. Транспортування гідросуміші здійснюється по 

пульпопроводу 9, підключеному до виходу з напірного трубопроводу 4. Засувка 11 

встановлена на трубопроводі 6 робочої води для введення установки в роботу, а 

засувка 12 – на трубопроводі 4.  

Пульпопровід 9 у горизонтальній його частині розміщується у виробці 19, а 

злив з останньої розташований у шламонакопитчувачі 10. 

Одноступінчаста схема Б включає водоструминний апарат 13, напірний 

трубопровід 14, трубопровід 15 робочої води, засувки 16 і 17. 

Повний цикл роботи установки А протікає в такий спосіб. При накопиченні 

відповідного об’єму пульпи в зумпфі (до встановленої дослідним шляхом оцінки 

верхнього його рівня) включається робочий насос, відкривається засувка 11 і 

робочий потік води від насоса надходить у трубопровід робочої води 6 і далі, 

одночасно, у сопла ступенів апарата 2 і 3. Оскільки засувка 12 при цьому закрита, 

потік робочої води направляється через приймальні (всмоктувальні) вікна апарата 2 

назовні з змулюваної маси, що осіла, твердого навколо них (час змулювання 

визначається дослідним шляхом). Після цього відкривається засувка 12 і пульпа 

всмоктується за допомогою ступеня 2 і подається їм на всмоктування ступеня 3 і 

далі по пульпопроводу 9 – у шламонакопичувач 10. У процесі розглянутого циклу 

роботи, засувка 12 періодично закривається з метою повторного промивання вікон, 

що приймають, ступеня 2 і взмулювання пульпи в зумпфі. Після видалення маси 

твердого, засувки 11 і 12 послідовно закриваються й робочий насос вимикається до 

наступного введення установки в роботу. Подальше підвищення ККД  такої установки 

як гідротранспортного засобу можливе шляхом відбору частини потоку між ступенями 

2 і 3 за допомогою спеціального пристрою 20 [50]. 

Робота одноступінчастої установки Б протікає аналогічно, подібним чином, за 

винятком того, що забір і видача гідросуміші (пульпи) здійснюється одним апаратом 

13. Для введення в роботу останнього послідовно відкриваються засувки 16 і 17. 
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Протягом усього процесу роботи двоступінчастої установки на вході 

основного високонапірного струменевого апарата 3 підтримується необхідна, 

підвищена, величина підпору, що забезпечується за рахунок напору 

передвключеного ступеня апарата 7. Одночасно, виконання установки зі 

співвідношенням n 1/n 2=1,25...2,5 [51], практично при будь-якому напорі робочої 

рідини, обумовлює таке збільшення відносної n 1 передвключеного струменевого 

апарата 2, у порівнянні з величиною n 2, яке забезпечує необхідну здатність 

всмоктувати (вакуумметричну висоту всмоктування) при позитивній висоті 

всмоктування й практично при будь-яких конкретних значеннях витрати 

гідросуміші, що всмоктується, або води. При цьому діапазон напору ступеня 2 

складе, орієнтовно, 20...70%  від напору основного ступеня 3 апарата. У такій схемі 

верхня ступінь може бути прийнята з максимально досяжними значеннями напору й 

економічності, а нижня при цьому виконує функцію низьконапірного бустера 

(ступінь, що підкачує), що забезпечує необхідний підпір на вході в другу, більш 

напірну, ступінь. При цьому стає цілком можливим, щоб нижня, бустерна, ступінь 

була розрахована на експлуатацію навіть зі значним розрідженням при всмоктуванні 

без виникнення кавітаційних режимів роботи. Але з урахуванням результатів 

виконаного вище аналізу, більш прийнятним, і цілком реалізованим у багатьох 

випадках на практиці, є варіант проектування першого ступеня із близьким до 

нульового підпору при всмоктуванні. Як випливає з вищевикладеного аналізу, напір 

її не повинен перевищувати, орієнтовно, 70м. 

Таким чином, з опису робочого процесу двоступінчастої схеми апарата 

випливає, що в ньому може бути забезпечене повне виключення кавітаційних 

режимів роботи обох його ступенів. Саме завдяки цьому, наведена схема обумовлює 

реальні передумови для різкого підвищення експлуатаційних значень напору AH , 

експлуатаційних ККД , а також подачі апарата практично при будь-якій глибині 

шахтних зумпфів. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Наведено аналітичний опис витратно-кавітаційної характеристики апаратів, 

який дає можливість оцінювати вплив співвідношення висоти всмоктування, що 

відповідає абсолютному тиску при всмоктуванні апарата, до напору, або висоті його 

нагнітання, на всі основні «нормальні» робочі параметри (подачу, напір, ККД) 

апаратів у всімьому діапазоні зміни співвідношення діаметрів камери змішування 

Kd  й сопла Cd . Це, у свою чергу, дозволяє розглядати характеристику як теоретичну 

основу аналізу, розрахунків і проектування зумпфових і інших апаратів високого 

напору. 

2. З аналізу витратно-кавітаційної характеристики, узагальнення й порівняння 

відомих результатів експериментальних досліджень водоструминних апаратів 

випливає, що в умовах зумпфового водовідливу висота всмоктування (підпір) 

виявляє досить суттєвий, визначний, вплив на максимально досяжне значення 

подачі KUU   апаратів, яке стає усе більш значним по мірі зростання глибини 

зумпфів. При цьому відносне збільшення або зменшення KU  при зростанні підпору 

або позитивної висоти всмоктування, в порівнянні зі значенням подачі 0KU  при 

нульовому підпорі, від співвідношення діаметрів Kd / Cd  не залежать. Сама ж подача 

0KU  помітно знижується зі зменшенням співвідношення Kd / Cd  і зі збільшенням 

глибини зумпфів. 

3. Вперше, на основі аналізу розроблених безрозмірної й розмірних витратно-

кавітаційних характеристик апаратів встановлена узагальнена область раціональних 

«нормальних» параметрів режимів роботи високонапірних ЗВА, що відповідають їх 

приоптимальній і дооптимальній зонам при умовах вибору коефіцієнта подачі –  U

≥0,85; коефіцієнта напору – h ≤ 0,27; напору при всмоктуванні – HH ≥ 10м, із 

забезпеченням ККД  –  A = 0,25...0,3. 

4. Встановлена область раціональних відносних параметрів високонапірних 

ЗВА обґрунтовує експлуатацію зі статичним підпором при всмоктуванні до 20...25м, 

що обумовлює доцільність дослідження й розробки запропонованої нової 
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двоступінчастої технологічної схеми апаратів (захищена патентом України) [51], що 

включає високонапірний верхній ступінь; зазначена величина підпору при 

всмоктуванні, якою забезпечується за допомогою низьконапірного, 

передвключеного ступеня, що підкачує, призначеного одночасно для ефективного 

забору гідросуміші при нульовому, або близькому до нього, підпорі.  
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РОЗДІЛ 4. 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ РЕЖИМІВ РОБОТИ 

 ЗУМПФОВИХ НАСОСНО-ГІДРОЕЛЕВАТОРНИХ УСТАНОВОК З 

ОДНОСТУПІНЧАСТИМИ І ДВОСТУПІНЧАСТИМИ 

ГІДРОЕЛЕВАТОРАМИ 

 

4.1. Розрахунок режимів роботи зумпфової  насосно-гідроелеваторної 

установки з одноступінчастим апаратом 

 

Для обґрунтування основних положень і залежностей визначення режимів 

роботи зумпфових насосно-гідроелеваторних установок спочатку розглянемо 

типовий, найбільш поширений закордоном, зокрема в Росії, варіант їх технологічної 

схеми з одноступінчастим апаратом, що передбачає відбір робочого потоку з 

витратою PQ  від спеціального робочого насоса. Схема установки представлена на 

рис. 4.1. У процесі її роботи від насоса 1 по трубопроводу 2 робочої рідини її потік з 

витратою PQ  надходить у сопло апарата 3, розміщеного в днищі зумпфа 4. При 

цьому, потік, що всмоктується, з витратою BCQ  по трубопроводу 5, що всмоктує,  

надходить в апарат 3 і далі – у напірний трубопровід 6, з витратою PBC QQ  , і на злив, 

наприклад, у шламонакопичувач 7. 

Зі схеми рис. 4.1 і опису робочого процесу установки випливає її важлива 

особливість, що полягає у тому, що кожна така установка з'єднує в собі дві 

нагнітальні системи: насос 1 – робочий трубопровід 2; водоструминний апарат 3 – 

напірний трубопровід 6. Таким чином, розрахунки режимів роботи повинні 

стосуватися двох систем, робочі параметри яких при цьому повинні бути 

раціональні і взаємопов'язані між собою. 

Розглянемо спочатку питання визначення режимів роботи першої із 

зазначених систем, що містить робочий насос 1 (рис. 4.1). Для більш чіткого 

представлення  особливостей   розрахунків   режиму   роботи   насоса   на  рис. 4.2  

представлений графічний спосіб його визначення.   
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Рис. 4.1. Схема зумпфової  насосно-струминної установки 

з одноступінчастим гідроелеватором 

 

Рис. 4.2. Режим роботи насоса зумпфової  насосно- струминної 

установки з одноступінчастим гідроелеватором 
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У цьому  випадку, як  і для звичайної водовідливної установки, режим роботи 

визначається точкою перетину (точка А) напірної характеристики 1 насоса й 

характеристики мережі 2. До основних відмінних рис схеми й розрахунків (у 

порівнянні з водовідливною установкою), можна віднести наступне:  

 рівень води в зумпфі відповідає оцінці площі зрізу сопла апарата 

(нульовий підпір при його всмоктуванні); 

 величина напору робочої рідини (перед соплом апарата) визначається 

сумою AГHACP HHH . , де HACH  – напір, що створюється насосом (висота 

всмоктування якого дорівнює нулю); AГH .  – геометрична висота нагнітання насоса;  

 до складу зовнішньої мережі насоса 1 ( рис.4.1) входить сопло апарата 3. 

З урахуванням вищезазначеного, розглянемо питання аналітичного 

визначення режимів роботи насоса 1, характеристику якого з достатньої для 

практичних розрахунків точністю виразимо за допомогою однієї з наступних 

квадратичних залежностей [47]: 
2

0 PPHAC BQAQHH                                           (4.1) 

або 
2
PKФHAC QBHH  ,                                             (4.2) 

   де   HACH – напір насоса; 

0H , ФH  – напір насоса при нульовій подачі; 

A , B , KB  – постійні коефіцієнти; 

PQ – подача робочої води. 

Розглянемо характеристику зовнішньої мережі даної установки. У загальному 

випадку вона відповідає залежності: 
2

. PАГ QRHH  , 

де  АГH .  – геометрична висота нагнітання, що визначається з урахуванням  

                раніше прийнятого нульового підпору при всмоктуванні апарата.          

                 Знак « + » відповідає розміщенню трубопроводу 2 (рис.4.1) вище осі  

                насоса 1, а знак « - »  – нижче зазначеної вісі; 

R  – сума опорів окремих ділянок мережі при їх послідовному з'єднанні. 
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При цьому враховуємо, що в розглянутому випадку зумпфовий 

водоструменевий апарат 3 і трубопровід 2 робочої води розміщено в зумпфі 4, 

нижче вісі насоса (рис. 4.1). Крім того, зазначена трубопровідна лінія робочої води 

складається із двох основних послідовно включених ділянок – безпосередньо 

трубопроводу робочої води 3 і сопла апарата 2. Тому можна записати, що: 

PTPC RRR . , 

де CR – опір сопла; 

     PTPR .  – сумарний опір трубопроводу робочої води, що розраховується з  

                 урахуванням його довжини й суми коефіцієнтів місцевих опорів. 

Характеристика мережі в цьому випадку відповідає залежності: 
2

.. )( PPTPCАГ QRRHH  .                              (4.3) 

Для визначення величини CR  використовуємо відомий вираз витрати робочого 

потоку через сопло: 

PC
C

P gH
d

Q 2
4

3600 2




  , 

де PH  – напір робочої рідини перед соплом апарата при нульовому підпорі  

             при його всмоктуванні;  

     dc  – діаметр сопла апарата;  

     φС – коефіцієнт швидкості сопла;  

     g – прискорення вільного падіння. 

Розв'язуючи останній вираз щодо напору PH , отримуємо, що: 

2
PCP QRH  , 

де CR – опір сопла, обумовлене залежністю: 

)23600/(1 222
CCC fgR  , 

а 
4

2
C

c

d
f


  – площа сопла на його виході. 

Розв'язуючи систему рівнянь (4.1) і (4.3), або (4.2) і (4.3), отримаємо  

залежності для визначення витрати робочої рідини у вигляді: 
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)(2

))((4 .0
2

BR

HHBRAA
Q АГ

P 


 ,                            (4.4) 

або 

K

АГФ
P BR

НH
Q




 .  .                                       (4.5) 

Рівняння (4.5) доцільно застосовувати при використанні насоса 1 при режимах 

роботи в межах рекомендованої його робочої зони, а залежність (4.4) придатна у 

випадку його роботи в більш широкому дипазоні режимів. Після обчислення подачі 

PQ  по формулі (4.4) або (4.5), визначаються значення напорів HACH , а також напір 

робочого потоку по формулі: 
2

... PPTPАГHACP QRHHH  . 

Як випливає з вищевикладеного, незважаючи на помітну структурну 

відмінність розглянутої системи від водовідливної установки, у представленому 

вище виді методика розрахунків режимів її роботи повністю відповідає розрахункам 

останньої. Це, зокрема, обумовлює можливість забезпечення відповідної точності 

розрахунків і повноти аналізу режимів роботи зазначеної системи. 

Більшу складність являє собою вирішення завдання обґрунтування 

раціонального аналітичного методу розрахунку режимів роботи безпосередньо 

водоструминного апарата. У зв'язку з цим, спочатку коротко розглянемо відомі 

підходи до розрахунків режимів, що викладені у найбільш авторитетних роботах і 

засновані на використанні встановлених у них напірних характеристик апаратів. 

У роботах [52-54], на основі використання теореми імпульсів, отримане 

наступне рівняння напірної характеристики водоструминних апаратів із 

центральним соплом: 

)1()1()1(

)1()1()1)((
222

22222

KЦ

KдГ

mUm

UmUm
h







 , 

де h – відносний напір;  

     ξС, ξГ, ξд, ξК – коефіцієнти опору сопла, камери змішування, дифузора й  

                           входу в камеру змішування;  

     22 / CГ ddm  ;    
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dГ, dС – діаметри камери змішування й сопла;  

PBC QQU /  – відносна подача апарата;  

QВС, QР – витрата рідини, що всмоктується й робочої рідини. 

Встановлена безрозмірна характеристика й експериментальні коефіцієнти 

опору дійсні в області автомодельності – за умови, що число Рейнольдса      


CC dV

Re  ≥ 106, де VC – швидкість витікання робочої рідини із сопла; γ – 

кінематичний коефіцієнт в'язкості. 

Використання даного рівняння дало можливість побудувати зведену 

характеристику апаратів з виділенням головної кривої, що відповідає максимальним 

значенням ККД  апаратів. 

Встановлення зазначеної характеристики стало важливим етапом у розвитку 

теорії розрахунків водоструминних апаратів. У той же час, застосування її для цілей 

визначення режимів роботи апаратів виявилося важким. Це підтверджується, 

зокрема, тим, що в самій роботі [53] розрахунки режимів рекомендується 

виконувати за допомогою спеціального, досить складного й трудомісткого, 

графоаналітичного методу, що заснований на використанні зведеної характеристики 

апаратів. 

Більший інтерес у розглянутому плані представляє безрозмірне рівняння 

напірної характеристики апаратів, встановлене також на основі використання 

теореми імпульсів у роботі [58]: 












 222

32

22

2

4

22

22

1 )1()2(
1

)
1

2(2 Uк
к

Uк
кh 


 ,        (4.6) 

де φ1, φ2, φ3, φ4 – відповідно коефіцієнти швидкості робочого сопла, камери  

                              змішування, дифузора й входу в камеру змішування апарата; 

    
Г

C

d

d
к  . 

Як бачимо, вираз (4.6) має більш простий вигляд і, як буде показано нижче, 

після відповідних його перетворень може бути використаний для цілей розрахунків 

режимів роботи установок з водоструминними апаратами.  
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У зв'язку з вищевикладеним, важливо відзначити, що розрахунки параметрів 

апаратів за двома представленими формулами, а також за рядом інших 

рекомендацій, дають практично однакові результати. Звідси можна вважати, що 

рівняння (4.6) у повному обсязі й достовірно відображає накопичені результати 

досліджень в області водоструменевих апаратів. З урахуванням наведених 

міркувань, для рішення поставленого в роботі завдання, будемо використовувати 

саме залежність (4.6), для чого перетворимо її, виразивши параметр U у такому 

вигляді [2]: 

1


 УСТ
P

PУСТ Q
Q

QQ
U ,                                       (4.7) 

де BCPУСТ QQQ   – витрата змішаного потоку за апаратом, або сумарна  

                                 подача установки; PУСТУСТ QQQ / . 

Крім того, доцільно в (4.6) здійснити заміну параметра  к на відношення  1/n, 

де CГ ddn / . У результаті, перетворену залежність (4.6) можна записати в 

наступному вигляді: 
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 .            (4.8) 

У підсумку, завдяки зазначеній заміні 1 УСТQU  й запропонованим 

попереднім розрахункам параметрів робочого потоку QР  і PH  по залежностям (4.1, 

4.2) і (4.4, 4.5), необхідну напірну характеристику апарата вдається отримати у 

вигляді наступної, розмірної, квадратичної залежності: 
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Важливою відмінністю характеристики (4.9) від варіантів, представлених в 

[29, 61], є те, що в ній напір Н аналогічно залежностям (4.1) і (4.2) є функцією однієї 

змінної, а саме – витрати змішаного потоку рідини  QУСТ  на виході з апарата. 

Характеристику напірного трубопроводу апарата виразимо у звичайному для 

насосних установок вигляді: 
2

. УСТTPАГ QRHH  ,                                      (4.10) 

де ТРR  – опір напірного трубопроводу 6, що розташований за апаратом 3 (рис. 4.1);  

    АГН .  – геометрична висота нагнітання останнього, прийнята рівною в розглянутій  

               схемі висоті нагнітання насоса 1, але зі знаком « + ». 

Рішення системи рівнянь (4.9) і (4.10) дозволяє тепер визначити значення 

подачі апарата QУСТ:  
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  (4.11) 

Після розрахунків подачі QУСТ, визначаються: значення напору На апарата, 

відносна подача U, а також значення найбільш важливого параметра – QВС.  

Як випливає з вищевикладеного, точне визначення величини QУСТ стає 

можливим завдяки запропонованій заміні параметра U  на еквівалентне йому 

значення  ( УСТQ –1) і вперше виконаному представленню напірної характеристики 

апарата у вигляді рівняння (4.9). Отриману характеристику можна назвати 

еквівалентною напірною характеристикою водоструминного апарата. Встановлення 

й обґрунтування доцільності її використання обумовлює цілком певну завершеність 

у рішенні поставленого в роботах [2, 29, 61] завдання. Встановлена система 

залежностей (4.1-4.5, 4.9-4.11), сукупно з умовним поділом установки на дві 

нагнітальні системи, надає розрахункам ясний фізичний зміст, аналогічний 

розрахункам водовідливних установок. 

Зазначені залежності, як буде видно, при певній доробці, придатні й для 

розрахунків зумпфових установок із двоступінчастими схемами апаратів, а також 

насосно-струминних установок іншого призначення.  
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4.2. Розрахунок режимів роботи зумпфової насосно-гідроелеваторної 

установки із двоступінчастим водоструминним апаратом 

 

4.2.1. Розрахунок режимів роботи робочих насосів 

 

З метою ефективного рішення даного завдання, як і в [69], насамперед 

встановимо в загальному вигляді аналітичну залежність характеристики зовнішньої, 

у цьому випадку комбінованої, мережі насоса. При цьому припустимо, що є ряд n 

паралельно включених гілок (ниток) мережі, у яку в загальному випадку можуть 

входити напірні трубопроводи водовідливу, сопла водоструменевих апаратів з 

робочими трубопроводами останніх, а також інші трубопровідні гідролінії, 

призначені, наприклад, для відбору води на зрошення. Одночасно приймаємо, що 

відбір потоків води в усі зазначені гілки здійснюється від однієї й тієї ж точки 

(перетину) на виході з насоса водовідливу й рух рідини в них відповідає 

квадратичному закону опору. Це, з одного боку, обумовлює рівність значень напору 

НН  на вході в кожну з гілку, а з іншого, дозволяє характеристику зазначених гілок 

представити у вигляді наступної системи квадратичних залежностей: 
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де ННАС – напір насоса; 

    НГ1, НГ2, ... , НГn – значення геометричної висоти нагнітання           

                                             окремих гілок зовнішньої мережі установки; 

              R1, R2, …, Rn – опору окремих гілок мережі; 

             Q1, Q2, ... , Qn – витрати в окремих гілоках розглянутої мережі. 

Система рівнянь (4.12) установлена виходячи з допущення (умови) про те, що 

на виході з кожної гілки має місце однакове значення тиску, рівне атмосферному. 

Ця умова повною мірою може ставитися й до витікання робочого потоку із сопла 

апарата, що допускає виконання розрахунків установки за умови нульового підпору 

при його всмоктуванні. Прийняте допущення відповідає реальним умовам 

експлуатації установок, оскільки навіть при помітній різниці по висоті розміщення 
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вихідних перетинів розглянутих гілок, вплив його на величину тиску при 

всмоктуванні досить незначний. Розв'язуючи кожне з рівнянь системи (1) щодо 

відповідної подачі отримуємо, що: 

1

1
1 R

HH
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 .         (4.13) 

З урахуванням того, що сумарна подача насоса (насосів) дорівнює: 

nР QQQQ  ...21 , 

можна записати, що: 

n
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1 .                (4.14) 

Отриману залежність (4.14) слід вважати основним рівнянням розглянутої 

комбінованої (складної) зовнішньої мережі, що встановлює точне співвідношення 

між подачею насоса QР  і напором ННАС. Однак, внаслідок того, що напір ННАС  в 

(4.14) записаний у неявному виді, у загальному випадку вираз (4.14) виключає 

можливість безпосереднього одержання напірної характеристики мережі у вигляді 

залежності )( РНАС QH . Подальше вирішення завдання в загальному випадку можна 

було б вести в напрямку розробки методу перетворення залежності (4.14) у напірну 

характеристику виду )( РНАС QH , використання якої забезпечувало б необхідну 

точність розрахунків параметрів режимів роботи установки. (Виходячи з досвіду, 

накопиченого в області розрахунків режимів роботи водовідливних установок [47], 

похибка розрахунків подачі насоса QР  і витрат в окремих гілках мережі не 

перевищує 1%). Однак, у даному конкретному випадку вирішення завдання суттєво 

спрощується завдяки результатам досліджень, отриманим у роботі [7]. На основі їх 

використання, забезпечується можливість обґрунтованого вибору параметрів 

установки: напору ННАС і подачі QР, а також, що особливо важливо, необхідних при 

цьому значень підпорів:  НП1 – при всмоктуванні першого ступеня;  НП2 – на вході 

другої. Саме завдяки цьому, залежність (4.14) може бути використана в основному 

для розрахунків на заключному етапі розробки апарата й установки в цілому. 

Цілком обґрунтованим буде в цьому випадку використання більш простого підходу 

до розрахунків – чисельний метод послідовних наближень. 
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Розглянемо схему зумпфової насосно-струминної установки із 

двоступінчастим водоструминним апаратом, представлену на рис. 4.3. Установка 

включає: робочий насос 1; напірний трубопровід 2; двоступінчастий апарат з 

нижнім, першим, ступенем 3 і верхнім, другим, ступенем 4; робочий трубопровід 5 і 

напірні трубопроводи: 6 – за першим ступенем 3; 7 – за другим ступенем 4. 

Після введення насоса 1 у роботу має місце одночасна подача робочих потоків 

QР1  і  QР2  відповідно в сопла нижнього 3 і верхнього 4 ступенів апарата. У 

результаті введення в роботу останніх, здійснюється забір водопритока з нижньої, 

водозбірної, частини зумпфа 8 з витратою QВС, подача його від першого ступеня до 

другого із сумарною витратою QВС + QР1  і подальше транспортування потоку після 

другого ступеня із сумарною витратою 21 PPВСУСТ QQQQ  . 

Для обґрунтування залежностей чисельного розрахунку режимів роботи 

установки запишемо вираз характеристики робочого насоса зведеної до точки М – 

точки поділу потоків QР1  і  QР2 (що надходить, відповідно, у сопла першого, 

нижнього, 3 і другого, верхнього, 4 ступенів апарата). Для цього, аналогічно [47], з 

характеристики насоса:     
2

0 PPНАС BQAQHH   

 необхідно відняти характеристику загального трубопроводу 10, по якому подається 

сумарний потік з витратою  QР :  
2

.2 PМТРГ QRHH  . 

У результаті отримуємо, що: 
2

.20 )( PМТРPГПP QRBAQHHH  ,                   (4.15) 

де НПР– приведений напір насоса;  

    НГ2 – перевищення рівня води у водозбірнику 9 над точкою М – точкою  

             поділу потоків робочої рідини;     

RТР.М –  опір   загального   трубопроводу   5,  по  якому подається сумарний        

             робочий потік з витратою QР ( до точки М – поділу робочих потоків).  

             При цьому приймаємо, що оцінка точки М по висоті відповідає оцінці  

            площі зрізу сопла верхнього апарата 4. Крім того досить важливо  

             врахувати, що на практиці нерідко відбір робочих потоків буде вестися  

            від насосів зі зниженими характеристиками, які можна виразити  
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            залежністю [47]: 

)( 2

0 PPCHНАС BQAQHH  ,                           (4.16) 

де CH  – коефіцієнт зниження характеристики, прийнятий у діапазоні  

               0,95...0,8. 

 

Рис. 4.3. Схема насосно-гідроелеваторної установки із двоступінчастим апаратом і 

графічне визначення параметрів режимів його роботи 

 

Далі, вираз (4.14) для розглянутого випадку (живлення робочим потоком 

двоступінчастого апарата, розташованого нижче робочого насоса) вимагає певного 

корегування.  У системі залежностей (4.12), записаній для загального випадку, всі 

значення геометричної висоти окремих гілок зовнішньої мережі установки 

представлені зі знаком «+». З урахуванням розташування сопел апарата нижче 

насоса, для даної частки випадку перед зазначеними параметрами, знак повинен 

бути змінений на «–». З результатів виконаних досліджень у розділі 3, випливає, що 

на вході в ступені апарата, принаймні, на вході у верхній апарат, повинен 
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підтримуватися підпір, не менший визначеної величини. Звідси випливає, що для 

установки із двоступінчастим апаратом необхідно виконати корегування виразу (3), 

представивши його у наступному вигляді: 

2

2
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НHH
Q ППPПГAПP

P 






 ,                          (4.17) 

у якому прийняті наступні залежності для розрахунків опорів робочих гідроліній 

апаратів: 

нижній апарат: 

111 CRRR  ,                                           (4.18) 

де 1R  – опір ділянки робочого трубопроводу 11 нижнього апарата,  

             розташованого нижче точки М поділу потоків; а RС1 – опір сопла  

             нижнього апарата; 

верхній апарат: 

222 CRRR  ,                                             (4.19) 

де RС2 – опір сопла верхнього апарата 4;  

    2R  – опір короткої ділянки робочого трубопроводу  верхнього апарата,  

            розміщеного між точкою поділу робочих потоків (точка М) і соплом  

            апарата. У розрахунках можна приймати 2R  ≈ 0. Крім того, у виразі   

             (4.17) прийняті наступні позначення: НП1,  НП2 –величини підпору (або  

            розрідження) на вході в перший і другий ступені. (Для основного  

            розрахункового варіанта можна прийняти НП1 ≈ 0);  НГA1  –  

            перевищення точки М (рис.4.3) над площою зрізу сопла першого  

            ступеня 3 апарата. 

Розв'язуючи рівняння (4.15) щодо подачі QР і порівнюючи його з вираженням 

(4.17), можна записати, що:   
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.             (4.20) 

При відборі робочих потоків від насоса 1 зі зниженою напірною 

характеристикою, з урахуванням виразу (4.15) замість залежності (4.20), доцільно 

використовувати наступне рівняння: 
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Дане рівняння розв'язується за допомогою методу послідовних наближень. 

Після встановлення величини   НПР, знаходяться значення   QР1  і  QР2 : 

1

1
1 R

HH
Q ГAПP
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 ; 

                                                                                                               (4.22) 

2
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HH
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 , 

а також сумарна подача QР : 

PPP QQQ  1 .                                                     (4.23) 

Як випливає з вищевикладеного, запропоноване в даному розділі 

представлення характеристики системи робочих гідроліній апарата у вигляді 

рівняння складної зовнішньої мережі (4.17) і приведення напірної характеристики 

насоса (4.15) до точки М (рис.4.1) поділу робочих потоків, дозволяє досить просто й 

надійно визначити всі необхідні розрахункові параметри установки «робочий насос-

система робочих гідроліній двоступінчастого апарата». 

Після встановлення величин   НПР,  QР1  і  QР2 визначаються значення напорів 

робочих потоків перед апаратами: 

для нижнього ступеня: 
2
1111 PГAПРP QRНHH  ; 

для верхнього ступеня: 
2

222 PПРP QRHH  . 

Як правило, R'2≈ 0. Тому НР2 приймається рівним НПР. 

 

4.2.2. Розрахунки режимів роботи двоступінчастого водоструминного 

апарата 

Встановимо основні залежності для розрахунків режимів роботи системи 

«двоступінчаста гідроелеваторна установка – напірний трубопровід». Певна 

принципова складність розрахунків такої системи обумовлена тим, що, на відміну, 
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від найближчого відомого аналога – схеми водовідливної установки з послідовно 

включеними насосами [46] (розташованими на різних горизонтах шахти), у 

розглянутому випадку сумарні витрати (змішаного) потоку за нижнім й верхнім 

ступенями (при їхній нормальній спільній роботі) не рівні між собою. Після 

першого ступеня має місце витрата потоку, що дорівнює сумі QР1 + QВС, а після 

другого він дорівнює сумі QУСТ = QР1 + QВС+ QР2, тобто перевищує перший на 

величину QР2. Вирішення розглянутого завдання стає можливим завдяки 

використанню раніше обґрунтованого в [2] принципу представлення «нормальних» 

напірних характеристик апаратів. При цьому для подальшого аналізу приймаємо 

наступні умови: QР1 = const; QР2 = const; QР = const. 

Для верхнього ступеня 4 використовуємо, встановлену в [2], залежність у 

наступному вигляді: 
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де 222 / CK ddn  ; 2Kd ; 2Сd – діаметри камери змішування й сопла верхнього апарата. 

Претворюючи вираз (4.24) аналогічно [33], отримуємо еквівалентну напірну 

характеристику верхньогоступеня апарата у вигляді: 
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де На2, НР2 – напори змішуваного й робочого потоків у верхньому апараті; 

    QУСТ, QР2 – витрата змішуваного потоку за верхнім апаратом і витрата  

                       робочої рідини в ньому; 
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Як бачимо, у даному випадку співвідношення (4.25) використовується у 

перетвореному вигляді (із введенням індексу 2): 
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де 2/ PУСТУСТ QQQ  . 

Для першого (нижнього) ступеня 3 витрата змішуваного потоку є меншою, 

ніж така, як і на виході другого ступеня: 

УСТPВС QQQ  1 . 

Тому зазначений принцип перетворення характеристик використовуємо в 

такому вигляді: 
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 . (4.27)

Додаючи й віднімаючи величину QP2 у чисельнику (4.27), запишемо, що:  
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 ,  

або, оскільки 21 PPВСУСТ QQQQ  , 

отримуємо наступний вираз для розрахунків U1: 
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 . (4.28)

Приймаючи позначення QP2/QP1= к, можна записати, що: 
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Претворюючи рівняння (4.24) з урахуванням того, що к
Q

Q
U

P

УСТ  1
1

  й

111 / CK ddn  , отримуємо рівняння еквівалентної напірної характеристики нижнього 

ступеня установки у вигляді: 
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де Н1, НР1 – напори змішуваного й робочого потоків у нижньому апараті; 

               QУСТ, QР1 – витрата змішуваного ( за верхнім апаратом) і робочого потоків у  

                                нижньому апараті; 
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де 111 / CK ddn  ; 1Kd ; 1Сd – діаметри камери змішування й сопла нижнього апарата. 

Таким чином, обидві характеристики (4.25) і (4.30) вдалося привести до одній 

і тієї ж змінної, а саме до витрати сумарного потоку на виході апарата – QУСТ, що 

дозволяє тепер використовувати як графічний, так і аналітичний методи розрахунків 

режимів роботи установки. 

У зв'язку з викладеним, необхідно також відзначити, що в роботі [4] сумарна 

напірна характеристика двоступінчастого апарата представлена як безпосередня 

сума напорів нижнього й верхньогоступенів. Однак, як випливає з вищенаведеного, 

це припустиме тільки за умови додавання їх у точках з однаковою подачею QУСТ, на 

чому в роботі [4] не акцентовувалася увага. Зокрема, у зв'язку із цим необхідно 

приведення напірних характеристик ступенів апарата до єдиного параметра по 

подачі, у якості якого раціонально прийняти подачу QУСТ. 

З урахуванням вищевикладених ідей, аналітичні вирази напірних 

характеристик проміжного трубопроводу (між першою й другою ступенями) і 

напірного трубопроводу за другим ступенем можна відповідно представити у 

вигляді залежностей: 
2

2111. )( PУСТГAТР QQRНH   (4.31)
2

222. УСТГAТР QRНH  , (4.32)

де 1ГАН , 2ГАН , 1R , 2R  – геометрична висота нагнітання й опору напірних  

                                   трубопроводів за першим й другим ступенями апарата. 

Значення 1R  й 2R  визначаються з урахуванням значень довжини зазначених 

трубопроводів: L1  і  L2  (Ln2). 

Розглядаючи представлені на рис. 4.3 характеристики установки, необхідно 

також відзначити наступне. При самостійній (умовній) роботі апаратів 3 і 4 на свої 

напірні трубопроводи 6 і 7, вони б забезпечували режими роботи, що відповідають 

точці А – з подачею Q'1  і точці Б – з подачею Q'2 . Зазначені точки перебувають на 

перетині відповідних еквівалентних напірних характеристик 9 і 10 апаратів і 
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відповідно характеристики 11 і 12  трубопроводів 6 і 7. Як і у випадку послідовної 

роботи насосів, у розглянутій установці, при правильному виборі зазначених 

характеристик, необхідним є дотримання умови Q'1>QУСТ>Q'2 . 

Для визначення характеристики підпору, на вході верхнього апарата 4, 

необхідно напірну характеристику 9 нижнього апарата довести до оцінки, що 

відповідає площі зрізу сопла верхнього апарата 4. Із цією метою з напірної 

характеристики 9 нижнього апарата 4 необхідно відняти відповідні ординати 

характеристики трубопроводу 11. Установлена таким шляхом наведена 

характеристика, представлена кривою 13 на рис. 1, одночасно є характеристикою 

підпору на вході верхнього апарата 4. Підсумовуючи напірну характеристику 10 

верхнього апарата 4 із вказаною характеристикою 13 підпору, отримуємо наведену 

еквівалентну характеристику 14 другого ступеня апарата (що відображає вплив 

підпору при всмоктуванні, що створюється за допомогою нижнього ступеня). 

Перетин її з характеристикою 12 напірного трубопроводу (пульповоду) 7 верхнього 

апарата дає розрахунковий режим роботи установки в точці В, що визначає подачу 

установки  QУСТ. Розрахунковий режим роботи нижнього апарата й підпір НП2 

будуть також відповідати подачі QУСТ  – точка Г. Розрахункова величина підпору 

характеризується відрізком НП2 . 

Виразимо аналітично характеристику підпору на вході верхнього апарата. 

Приймаючи при цьому, як і в [34], умову про те, що рівень води в зумпфі відповідає 

площі зрізу сопла нижнього ступеня 3, що підкачує,  (умову нульового підпору при 

її всмоктуванні) можна записати, що: 

)()( 112 УСТТРУСТaП QНQHH    

або в розгорнутому виді: 
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  (4.33)

Напірну характеристику другого ступеня 4, з урахуванням впливу підпору, 

можна записати у вигляді наступної залежності, у якій напір Н'2 є функцією однієї 

змінної – витрати змішуваного потоку QУСТ на виході з апарата: 
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 (4.34) 

Розв'язуючи систему рівнянь (4.34) і (4.32), отримуємо наступне квадратне 

рівняння відносно УСТQ : 
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Розв'язуючи останнє рівняння, отримуємо, що:  
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2121101202 PГAГAaPaP QRНHHHHHc  . 

Після визначення величини УСТQ  за допомогою (4.36), з'являється можливість 

для встановлення всіх інших найбільш важливих розрахункових величин: підпору 

НП2 при всмоктуванні верхнього ступеня, подачі апарата – ВСQ , загального напору 

НУСТ і т.д. 

Більш докладно методику розрахунків одно- і двоступінчастих апаратів 

викладено в розділі 4.4. 

Підводячи підсумки, необхідно відзначити, що в даному розділі в основу 

методу розрахунків, як і у випадку аналізу схеми з одноступінчастим апаратом 

(розділ 4.1), покладені характеристики ступенів двоступінчастого апарата у вигляді 

їх еквівалентних напірних характеристик, аналогічних залежності (4.9). Це, у свою 

чергу, дозволило отримати залежність напірної характеристики (4.34) 

двоступінчастого апарата також у вигляді функції однієї змінної – витрати  УСТQ  на 

виході з апарата. При цьому розрахунок режимів роботи суттєво спрощується й при 

цьому забезпечується необхідна точність визначення параметрів режимів роботи. 
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4.3. Розрахунки ККД  двоступінчастого водоструминного апарата  

 

Розрахунки ККД і показника а  одноступінчастого апарата здійснюється по 

відомій залежності (3.18). 

Для апаратів двоступінчастої конструкції, залежність для розрахунків ККД  

встановимо на основі використання наступної вихідної формули: 

HAC

aa

PP

ВС
СТ H

HH

QQ

Q 21

21
2





 , (4.37) 

де 1aH , 2aH   – напір першого й другого ступенів апарата; 

           BCQ   – подача апарата; 

           1PQ , 2PQ  – витрата робочої рідини через сопла першого й другого                    

                            ступенів; 

           HACH – напір робочого насоса. 

Вираз (4.37) може бути використаний для оцінки СТ2 , за результатами 

безпосередніх інструментальних вимірювань параметрів BCQ , 21 PPP QQQ  ; 1aH , 2aH  і 

HACH . Однак, для цілей вибору параметрів з можливістю оцінки при цьому ККД  

двоступінчастого апарата на етапі його проектування, з використанням залежності 

(4.37) і результатів розрахунків, представлених на рис.3.3, доцільно встановити 

більш загальну залежність, засновану на використанні в якості початкових 

відносних значень подач і напорів ступенів. 

Із цією метою введемо наступні відносні величини робочих параметрів 

двоступінчастого апарата:  

11 / PBC QQU  ; 
22 / PBC QQU  ;

HACa HHh /11  ; 
HACa HHh /22  ;

122 / hhк  . 

Далі виразимо відношення подачі апарата BCQ  до суми витрат робочих потоків 

21 PP QQ   у такому вигляді: 
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. (4.38) 

Визначимо вираз для розрахунків 1h  і 2h , для чого використовуємо наступний 

вираз для розрахунків величини 1h : 

)/( 2111 ГAГAHACa HHHHh  , (4.39) 

де 1ГAН , 2ГAН – геометрична висота нагнітання за першою й другою ступінями. 

Приймаючи для простоти розрахунків умови, що  1ГAН ≈ 1aH  і 2ГAН ≈ 2aH , і 

розділивши при цьому чисельник і знаменник (4.39) на напір насоса HACH , 

отримуємо наступний вираз для визначення відносного напору першого ступеня: 
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 , (4.40) 

використовуючи позначення 
122 / hhк   й розв'язуючи вираз відносно 1h , з (4.40) 

знаходимо, що  

)1/( 12111 hкhhh  (4.41) 

Аналогічно запишемо вираз для розрахунків параметра 2h : 

)/( 222 aHACa HHHh  , (4.42) 

Розділивши всі члени в правій частині (4.42) на HACH : 
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2 
 ,  

отримуємо, що 

)1/( 222 hhh  ,  

або 

)1/( 222 hhh  . (4.43) 

Використовуючи тепер встановлені вище вирази (4.38), (4.41) і (4.43) 

перетворимо вираз (4.37) у наступну, остаточну, залежність для розрахунків ККД  

двоступінчастого апарата – СТ2 : 
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Величина СТ2  повністю визначається відносними подачами 1U  і 2U   й 

напорами 1h  й 2h . При цьому, залежність (4.44) добре узгоджується із 

загальновідомою формулою (3.20) для розрахунків ККД  одноступінчастого апарата. 

Відносна подача 2U   визначається заданими значеннями  1U  й 2U , що випливає з 

наступного. Запишемо формулу для розрахунків 2U : 

212 /)( PPBC QQQU  . (4.45) 

Розділивши чисельник і знаменник на величину подачі апарата BCQ  й 

виконавши найпростіші перетворення отримуємо: 

1
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 ,  

або  

)1/( 1122  UUUU . (4.46)

Для практики заслуговує уваги той факт, що залежність (4.44) дозволяє 

оцінювати економічність двоступінчастих водоструминних апаратів на самому 

ранньому етапі їх розробки, не вдаючись до розрахунків їх розмірів, 

використовуючи тільки відносні параметри 1U  і 1h , 2U  і 2h . Раціональний вибір 

параметрів може здійснюватися за допомогою формули (4.44) з використанням 

розроблених характеристик, представлених на рис. 3.3. 
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4.4. Основні особливості методики розрахунків режимів роботи 

зумпфових насосно-гідроелеваторних установок і вибору геометричних 

параметрів високонапірних апаратів 

 

Відповідно до відомих методів розрахунків зумпфових насосно-

гідроелеваторних установок [14], у якості початкових даних приймається не менш 15 

параметрів: гідравлічних, геометричних, гірничо-геологічних і т.д. До основних з них, 

що повністю визначають технологію відкачування, режим робот установки й 

геометрію апаратів, а також, у цілому, ефективність й область застосування 

розглянутих установок, можна віднести наступні дані: глибину зумпфа, що 

обумовлює геометричні висоти нагнітання АГH . , м; приплив води ЗПРQ . , м3/год; 

максимальні значення крупності твердого, що гідротранспортується установкою ТВK , 

мм; траси прокладання трубопроводів робочої рідиний напорного трубопровода 

(пульповода), що дає можливість визначення їх довжини, діаметра й гідравлічного 

опору; тип, подачу (м3/год) і напір (м) насосів водовідливу, або спеціально 

призначеного для живлення апарата робочим потоком робочого насоса; довжину 

робочого трубопроводу (від робочого насоса до апарата), м. До числа початкових (що 

задаються) даних цілком природно віднести й необхідну подачу апарата ВСQ .  

При цьому, не зайвим є й відзначення того, що, відповідно до накопиченого 

досвіду розробки й експлуатації зумпфових апаратів [14], кількість твердого, що 

просипається, й величина водопритока практично не впливають на область 

застосування гідроелеваторних установок на зумпфовому водовідливі. У той же час 

важливо відзначити, що глибина зумпфів раніше була фактором, що суттєво 

обмежував їх застосування. Принаймні, максимально можливе, раціональне, значення 

напору одноступінчастого зумпфового апарата не перевищує 70 м (розділ 3.3).  

Оскільки роботи [14, 15, 24, 25] є найбільш авторитетними в області 

розрахунків і проектування зумпфових насосно-гідроелеваторних установок (після 

їх публікації питання вдосконалення таких установок практично не розглядалося), 

то можна вважати, що дана робота спрямована на подальший розвиток у 

розглянутому плані, що включає й розробку методики розрахунків таких установок. 
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В основу розрахунків і вибору раціональних режимів роботи як 

одноступінчастих, так і двоступінчастих зумпфових апаратів, насамперед, 

покладено використання встановлених у розділі 3 залежностей (3.12-3.17) або 

побудованих на їх базі витратно-кавітаційних, безрозмірних (рис.3.3) і розмірних 

(рис.3.4) характеристик апаратів. 

Розглянемо деякі важливі особливості розрахунків параметрів режимів роботи 

установок з одноступінчастими апаратами, який включає два основні етапи. На 

першому з них, так само як і у відомих рекомендаціях [14], визначається 

орієнтовний (вихідний) напір апарата аH  : 

ТРГAа HH / , 

де ККД  напірного трубопроводу (пульповоду) ТР =0,9÷0,98. 

Менші значення ТР  слід приймати для випадків використання схем установки 

з довгими трубопроводами (орієнтовно при ТРL > 1,5 ГAН   ). 

З урахуванням прийнятого типу насоса робочої води встановлюється 

орієнтовне значення робочого напору PH   по співвідношенню: 

)()9.08.0( ГНОМP HHH  ,                            (4.47) 

де НОМН  – напір робочого насоса при номінальному режимі. 

Найбільш прийнятним є варіант забезпечення необхідної величини PH   за 

допомогою спеціально призначеного для живлення апарата насосного агрегату. 

Далі, з використанням параметрів PH   і аH  , виконується один з найбільш 

важливих етапів розрахунків високонапірних апаратів, що полягає у визначені 

комплексу робочих параметрів, що раціонально між собою сполучаються: PH , aH

KU , і необхідного ПH  напору (підпору) при всмоктуванні апарата (не нижче 

необхідного рівня, що відповідає значенню 
а

Н
К Н

Н
А

10
  ), а також, що забезпечує 

при цьому його ККД  із використанням залежності (3.18), та приймаючи Pа HHh / . 

Враховуються також раніше встановлені (у розділі 3), з використанням розмірних 

витратно-кавітаційних характеристик, обмеження при виборі параметра KU  й 

можливості забезпечення необхідних значень PH  і PQ . Із цією метою 

встановлюється відносний напір апарата Pа HHh  / , який у сукупності з 
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використанням необхідної величини KU  дозволяє, за допомогою відносної 

витратно-кавітаційної характеристики (рис.3.3), визначити основний геометричний 

параметр апарата – CK ddn / . Завдяки цьому з'являється можливість розрахунків 

необхідної витрати робочої рідини: 

                                                    KBCP UQQ /                                                (4.48)    

і діаметрів сопла й камери змішування по формулах: 

                                            P

P
C

Hg

Q
d





23600

4

1
,                                      (4.49)        

                                                         CK dnd  .                                               (4.50) 

Після цього здійснюються розрахунки діаметрів трубопроводів. Діаметр 

трубопроводу робочої води, звичайно, приймається таким, щоб швидкість у ньому 

була близькою до швидкості PV ≈ 2 м/с [14]: 

                                           P

P
P V

Q
d
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4
.                                                (4.51) 

Діаметр BCd трубопроводу, що всмоктує, апарата визначається по формулі: 

                                            BC

KP
BC V
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4 1 ,                                             (4.52) 

а діаметр напірного трубопроводу (пульповоду) за допомогою формули: 

                                                 П
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QQ
d
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.                                              (4.53) 

Швидкості BCV  й ПV , діаметри BCd , Pd , Пd  повинні задовольняти відомим 

умовам:  

V > ГK  ;  d ≥ pK ,  

де p = 1,2 – для вертикальних трубопроводів; 

p = 2 – для горизонтальних трубопроводів. 

Залежність гідравлічної крупності ГK  від крупності породи K  для різних 

діаметрів трубопроводів наведені в роботі [14]. 

Далі уточнюються напір PH  робочої рідини перед соплом і напір аH  

гідроелеватора: 

                                              2
PРГАHP QаHHH                                         (4.54) 
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                                                       Pа HhH  .                                                (4.55) 

Опір робочого трубопроводу визначається по загальновідомій формулі: 

                                                MДЛP ALAR .                                           (4.56) 

Значення коефіцієнтів ДЛA , MA ,   наведені в [47]. 

На цьому закінчується перший етап розрахунків параметрів установки. 

Другий його етап полягає в безпосередньому визначенні режимів роботи 

насосно-гідроелеваторної установки з використанням залежностей (4.4, 4.5) і (4.11) 

для розрахунків параметрів PQ  і УСТQ , з наступним уточненням параметрів аH , KU  і 

основної розрахункової величини – подачі апарата ВСQ . Якщо ВСQ ≥ ВСQ , то 

розрахунки можна вважати закінченим. При цьому для цілей забезпечення деякого 

перевищення фактичного значення ФКU . , у порівнянні із заданим спочатку, доцільно 

експлуатаційний напір HH при всмоктуванні підвищити на 1...2 м. У випадку, якщо 

ВСQ < ВСQ , необхідно повторити розрахунки, починаючи із залежності (4.48), 

прийнявши більші значення PQ , щоб при збереженні KU   забезпечити підвищення 

параметра ВСQ  до необхідного (за умовами забезпечення необхідних параметрів 

відкачування й очищення). 

Розрахунки двоступінчастого водоструминного апарата здійснюється 

також з використанням практично всіх наведених вище залежностей. Однак, на 

відміну від розрахунків одноступінчастого апарата, у випадку двоступінчастої схеми 

необхідно забезпечити раціональний перерозподіл напорів між ступенями й 

узгодження їх подачі 2U   ≤ KU 2
  і 1U   ≤ KU1

 , з урахуванням можливості забезпечення 

необхідного підпору 2ПH при всмоктуванні другогоступеня. Останнє є досить 

важливою умовою забезпечення необхідної напірності й економічності, а також 

подачі високонапірного апарата ВСQ  двоступінчастої схеми апарата в цілому. 

Розглянемо основні положення, що відрізняють розрахунки останньої від 

розрахунків одноступінчастої схеми. Після визначення параметрів аH   і PH  по 

вищенаведеним залежностям, визначається загальний відносний напір апарата: 

                                              21/ hhHHh Pa  ,                                           (4.57) 

де 1h , 2h  – відносні напори першого й другого ступенів. 
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У роботі [50], з урахуванням результатів аналізу представлених у розділі 3.3, 

нами були рекомендовані наступні орієнтовні діапазони значень 1h  і 2h :        

1h=0,05...0,15, 2h=0,15...0,3. Разом з тим, використовуючи розмірні витратно-

енергетичні характеристики апаратів (рис. 3.4), можна, як і у вищевикладеному 

випадку, більш чітко й найбільш ефективно здійснити вибір значень 1h  і 2h . При 

цьому, спочатку доцільно встановити величину 2аH   для відповідної комбінації 2PH   й 

2ПH – підпору при всмоктуванні другого ступеня, що визначає величину

222 / Pа HHh  , а також значення 2KU , за умови прийняття максимально можливого 

max2а . Після цього визначається параметр 21 hhh   і 111 hHH Pа
 , що, у свою 

чергу, дає можливість визначення величин 1KU  , при близькому до максимально 

досяжного для розрахункових умов 1a . Необхідною умовою правильного вибору є 

узгодження між собою ступенів за параметрами витрат РQ , 1PQ , 2PQ  і ВСQ з 

використанням значень 1U   і 2U  . Для одержання залежності, що встановлює зв'язок 

між зазначеними параметрами, використовуємо рівність: 

21 PPP QQQ  , 

або    22212212 )( UQUQUQQQU PPPPP
 . 

Оскільки:  

122 PBCP QQUQ  , 

то можна записати, що: 

1212 PBCPP QQUQQU   

або     )1( 1212  UUQQU PP , 

звідки отримуємо наступні залежності для розрахунків параметрів PQ ( 1PQ , 2U  ,

1U   ) і 2PQ : 

                                                
2

12
1

1

U

UU
QQ PP 


 ,                                           (4.58) 

і                   12 PPP QQQ  .                                            (4.59) 

У зв'язку з цим, слід також зазначити, що мінімально припустиме значення 

величини  ВСQ  повинне бути задане, виходячи з величини зумпфового водопритока
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ПРQ , числа увімкнень за добу, ємності водозбірної частини зумпфа, величини 

розсипу й інших важливих експлуатаційних даних [14].  

При виборі ВСQ , слід ураховувати, що наведені вище залежності розраховані на 

випадок відкачування чистої (освітленої) води. У той же час, при всмоктуванні 

нижнього ступеня апарата, надходить забруднена вода (пульпа), що може іноді 

призводити до зниження фактичного значення ВСQ , відповідно до експериментальних 

даних [44], приблизно в 1,1 рази. Останнє повинно бути прийняте до уваги з 

урахуванням параметра ВСQ , для умов відкачування освітленої води. До заданих 

параметрів може бути віднесене й значення РQ , обумовлене типом прийнятого 

робочого насоса. Залежності (4.48-4.59) дозволяють уточнити значення зазначених 

витрат потоків рідини й погодити їх між собою (при різних комбінаціях заданих 

параметрів), розрахувати значення діаметрів сопел і камер змішування ступенів. 

Етап розрахунків режимів роботи двоступінчастого апарата здійснюється з 

використанням залежностей характеристик другого (4.25) і першого (4.30) ступенів, 

підпору (4.33) на вході верхнього апарата, напірної характеристики (4.34),    

останньої - з урахуванням впливу підпору й системи рівнянь (4.31), (4.32) і (4.36) 

для розрахунків подачі установки УСТQ . Це дозволяє встановити подачу апарата ВСQ , 

величину напору установки УСТH  , напорів окремих ступенів апарата Н1 і Н2, а також 

величину підпору 2ПH при всмоктуванні верхнього ступеня. У випадку, якщо 

розрахункова величина ВСQ  дорівнює або трохи більша заданої ВСQ , розрахунки 

можна вважати закінченим. У варіанті ВСQ < ВСQ  необхідно внести відповідні 

корегування у вихідні дані. Одним з підходів, у цьому випадку, може бути 

збільшення параметрів 1PQ  і 2PQ  або мінімально припустимого значення напору ПH 

при всмоктуванні першого ступеня. При цьому слід урахувати, що даний 

розрахунок орієнтований на забезпечення необхідних режимів роботи при найбільш 

несприятливих умовах по всмоктуванню першого ступеня апарата (при нульовому 

підпорі при всмоктуванні). Слід урахувати, що на практиці величина мінімального 

значення ПH  буде мати місце в короткочасні періоди в моменти повного 
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відкачування зумпфів. Середнє значення ПH  при стаціонарній установці апаратури 

буде перевищувати мінімальне на 3...5 м і більш. Закінчуються розрахунки 

визначенням величини a  за допомогою залежності (4.44). Доцільним є виконання 

ряду варіантів розрахунків з, відмінними між собою, вихідними даними по 

параметрах HH , 2U   і 1U  , 1CH   і 2CH  . Вибирається, як правило, найбільш економічний 

(при обов'язковому забезпеченні необхідної величини ВСQ  й відкачуванні твердого 

заданої крупності). 

Після визначення величини УСТQ , по (4.36), необхідно встановити величину 

підпору 2ПH , що їй відповідає, за допомогою залежності (4.33), яка повинна бути не 

менша, ніж рекомендована в розділі 3.3. Після цього уточнюється величина витрати 

2PQ  й, за допомогою залежності (4.36), виконуються розрахунки витрати за 

апаратом УСТQ  і значення основного параметра ВСQ , що йому відповідає. Якщо при 

задовільній величині підпору ПH при всмоктуванні верхнього ступеня, значення ВСQ  

перевищує або дорівнює необхідному, розрахунки можна вважати завершеними. У 

випадку протилежного співвідношення величини ВСQ  , необхідно виконати аналіз 

сукупності розрахункових величин і визначити раціональний шлях зміни 

початкових даних розрахунків, що задаються. Як правило, достатнім є незначне 

збільшення діаметрів сопел і камер змішування обох ступенів зі збереженням 

значень 1n  і 2n . 

Як випливає з попереднього, запропонований метод розрахунків 

характеризується суттєвою відмінністю від відомих рекомендацій [14, 18, 29, 53]. 

Він дозволяє здійснювати ефективний вибір геометричних параметрів, що між 

собою сполучаються, всіх найбільш важливих гідравлічних і високонапірних 

апаратів. При цьому вперше забезпечується можливість виконання точних 

розрахунків режимів роботи апаратів, аналогічно методу розрахунків водовідливних 

установок. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Встановлена характеристика системи робочих гідроліній двоступінчастого 

апарата, що включають робочі трубопроводи й сопла його ступенів, у вигляді 

рівняння складної зовнішньої мережі робочого насоса, що живить апарат. Останнє, у 

сукупності з використанням аналітичної характеристики робочого насоса, 

перетвореної з урахуванням експлуатаційного її зниження й приведення до точки 

поділу робочих потоків, дає можливість розрахункового визначення робочих 

параметрів гідравлічної системи «робочий насос – робочі гідролінії 

двоступінчастого апарата». 

2. Обґрунтовано метод розрахунків режимів роботи одно- і двоступінчастих 

водоструминних апаратів, що базується на використанні встановленої в роботі 

еквівалентної напірної характеристики ступеня апарата. Це, у свою чергу, дозволило 

отримати залежність еквівалентної напірної характеристики (4.34) двоступінчастого 

апарата у вигляді функцій однієї змінної – витрати змішаного потоку УСТQ на його 

виході. 

3. Встановлено систему аналітичних виразів, що визначає однозначну 

залежність режимів роботи насосно-гідроелеваторної установки від усіх інших 

(технологічних, гідравлічних, геометричних) її параметрів. Це забезпечує точне й 

повне розрахункове визначення режимів установки як з одноступінчастим, так і із 

двоступінчастим апаратом і надає розрахункам зрозумілого фізичного змісту, що 

властивий розрахункам насосних, у тому числі водовідливних установок. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,  

ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗУМПФОВИХ 

ВИСОКОНАПІРНИХ НАСОСНО-ГІДРОЕЛЕВАТОРНИХ УСТАНОВОК 

 

5.1. Розрахунки й аналіз режимів роботи й ККД високонапірного 

зумпфового двоступінчастого водоструминного апарата 

 

Розрахункове визначення й аналіз режимів роботи й ККД високонапірного 

двоступінчастого апарата виконаємо для умов відкачування припливу й очищення 

одного з найбільш глибоких у галузі зумпфів, яким оснащений діючий скіпової 

стовбур «Пугачівка » шахти ім. Ф.Е. Дзержинського ДП «Дзержинськвугілля». 

У якості основних початкових даних розрахунків були прийняті наступні 

параметри: 

 геометрична висота нагнітання при нульовому підпорі при всмоктуванні 

нижнього ступеня – ГAH =110 м; 

 приплив води – ПРQ  =10-15 м3/год; 

 параметри трубопроводу робочої рідини: 

- довжина від насоса робочої рідини до точки переходу горизонтальної 

ділянки у вертикальну, розташованій у зумпфі 200 м; 

- місцеві опори: 3 коліна 90º із закругленням.  

Поряд з вищенаведеними, у якості заданих, були прийняті наступні 

обмеження робочих параметрів установки: 

 сумарна витрата робочої рідини РQ ≤ 185 м3/год; 

 величина підпору при всмоктуванні нижнього ступеня апарата, близька до 

нуля ( HH  ≥ 10 м); 

 подача установки, за умови відкачування освітленої води (без забору 

твердого) при підпорі насосів, що не перевищує 5м – BCQ =55...60м3/год; 

 максимальна крупність шматків твердого – MAXK =25мм. 
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Як випливає з результатів аналізу, виконаного в розділі 3.3, при створенні 

високонапірних апаратів економічно прийнятним є забезпечення PH = 300-350 м. 

Тому в розглянутому випадку цілком придатним для живлення апаратів є 

використання, як робочого, одного з насосів типу ЦНС 300-300, яким обладнана 

головна водовідливна установка гор. 1146 м шахти. 

За допомогою формули (4.47) встановлюємо, що: 

ТРАГA HH /. = 110/0,9 = 122,2 м, 

а величину PH   будемо знаходити за формулою (4.48): 

PH   = 0,95 )( ГАHOM HH  , 

де HOMH  – напір насоса ЦНС 300-300 на номінальному режимі роботи. 

З урахуванням можливостей раціонального розміщення ступенів (насамперед, 

верхнього з них) апарата в зумпфі, практично однозначно визначилися наступні 

значення геометричної висоти їх нагнітання: 1ГAH = 38 м; 2ГAH = 72 м. Значення    

2ГAH = 72 м було зокрема обумовлене тим, що трохи нижче відмітки 72м у зумпфі 

передбачалася установка перекриття, що оснащується сіткою, яка вловлює тверде 

певної крупності (більш 25 мм). Зазначене розміщення верхнього ступеня апарата, 

стосовно перекриття, забезпечувало можливість виміру тиску на вході й виході 

другого ступеня (на жаль, надалі установка перекриття реалізована не була).  

З використанням установленої узагальненої області раціональних параметрів 

апаратів на витратно-кавітаційній характеристиці (розділ 3), були визначені 

наступні значення відносних параметрів ступенів установки: 1U  = 1,25, 1h = 0,15,    

2h = 0,23, 2U  = 0,9. Геометричні параметри двоступінчастого апарата: 1n = 3 і 2n =2,2, 

що їм відповідають. Вибір варіанта представленого комплексу параметрів 

здійснювався, виходячи з можливостей забезпечення необхідних значень підпору 

при всмоктуванні обох ступенів при досягненні максимально можливої 

економічності апарата в цілому. 

Далі, з використанням відомих залежностей [14, 44] встановлюємо, що        

1РQ = 56,67 м3/год, 2РQ = 126,45 м3/год, РQ = 183,12 м3/год, BCQ = 70,8 м3/год. 
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За допомогою формул (4.51), (4.52) і (4.53) знаходимо діаметри 

трубопроводів: Pd = 0,17; BCd  = 0,09 м; 1d = 0,132 м,  2d = 0,184 м. Приймаючи 

найближчі, як правило, більші, зі стандартного ряду діаметри трубопроводів, маємо: 

Pd =150 мм,  BCd = 100 мм, 1d = 150 мм,  2d = 200 (або 250) мм. 

Розрахунки діаметрів сопел ведемо за наступними відомими формулами:  

 - сопло нижнього ступеня: 

11

1
1

23600
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P
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Hg
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d





 = 0,0163 м, 

де )(85,0 11 ГАHOMP HHH  = 0,85(300+72)=316,2 м, 

- сопло верхнього ступеня 

21

2
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 = 0,0238 м, 

де )(85,0 22 ГАHOMP HHH  = 0,85(300+110)=348,5 м. 

Приймаємо: 1Сd = 16 мм; 2Сd = 25 мм. Виходячи з отриманих значень 1Сd , 2Сd , 

1n  і 2n , встановлюємо наступні значення діаметрів камер змішування: 1Kd = 48 мм; 

2Kd = 55 мм.  

Отримані розрахункові геометричні й гідравлічні параметри установки були, 

однозначно, обумовлені заданими вихідними даними розрахунків. Разом з тим, у 

результаті попередніх розрахункових оцінок встановлене, що з погляду 

забезпечення необхідних значень подачі BCQ  й УСТ  апарата досить важливим є 

обґрунтування вибору коефіцієнтів швидкості 1 , 2 , 3  і 4  основних елементів 

проточної частини ступенів, а також діаметра й довжини його напірного 

трубопроводу (пульповоду), розташованого за другим щаблем апарата. 

Як випливає з робіт [37, 53, 58], величина коефіцієнтів швидкості суттєво 

обумовлюється якістю виготовлення апаратів, чистотою внутрішніх поверхонь 

сопел і камер змішування, співвісністю їх між собою і т.п. З іншого боку, на основі 

досить докладних експериментальних робіт [52, 53], встановлено, що за умови      

Re ≥106 (автомодельний режим роботи апаратів), вплив шорсткості внутрішніх 

поверхонь можна не враховувати. Більше того, основні результати досліджень, що 
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представлені в [52, 53], отримані при числах Рейнольдса Re = (2÷4)105, що не 

потрапляють у зону автомодельності роботи апаратів. Останнє властиве й для інших 

відомих робіт – [14-18, 57, 58]. За умови ж Re ≥ 106, значення напорів h  

підвищуються, у порівнянні з отриманими в [52, 54] даними, на 5-7% [50]. 

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що числа Reступенів 

високонапірного двоступінчастого апарата, що розробояється, перевершують рівень 

Re = 106, цілком обґрунтовано прийняти близькі до середніх (або мінімальним) 

значення коефіцієнтів опору, встановлені саме в роботах [52-54]: C  = 0,06,        

K  = 0,025, д  = 0,19, ВХ  = 0,1. 

Відповідні їм значення коефіцієнтів швидкості (що встановлені за допомогою 

формули (2.32) ) дорівнюють: φ1 = 0,971; φ2 = 0,988; φ3 = 0,917; φ4 = 0,953. 

Відзначимо, що останні однаково помітно нижчі за їх встановлений граничний 

рівень. Для прикладу: Б.Е.Фрідман, при використанні найбільш раціональної 

конструкції конічно збіжних сопел (при довжині циліндричної ділянки сопла 

CC dL 25,0 ), отримав значення  φ1=0,985 [63], що перевершує вищенаведену 

величину φ1 в 1,015 рази. Безумовно, забезпечити реалізацію наведених значень 

коефіцієнтів, у цілому, неможливо без раціонального профілювання всієї проточної 

частини апаратів. Рекомендації з їх проектування досить добре відомі, наприклад, з 

[44]. Згадаємо найбільш важливі, використані нами, вимоги до геометрії 

високоекономічних апаратів: 

 вхідний конфузор виконується з кутом конусності від 30º до 90º при його 

довжині CKOH dl 8,0 ; 

 довжина камери змішування KCM dl )76(  ; 

 кут розширення дифузора не повинен перевищувати 8º; 

 відстань від зрізу сопла до входу в камеру змішування не повиненна бути 

більшою за два діаметри сопла; 

 ділянка сопла, що конічно сходиться, виконується з кутом конусності до 30º.  

Наведений комплекс вимог можна доповнити важливою умовою про те, що 

основний геометричний параметр апарата CK ddn /  встановлюється за допомогою 

витратно-кавітаційної характеристики – рис. 3.3. 
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Далі, у процесі попередніх розрахунків, було встановлено також, що на 

величину параметрів BCQ  і УСТ  помітний вплив має довжина ПL  й діаметр 

трубопроводу Пd  напірної лінії апарата. Саме цим визначається вибір варіантів 

технологічної схеми освітлення середовища, що транспортується: використання 

дугових шпальтових сит, які встановлюються на виході із зумпфа [14]; подача 

середовища в спеціальні відстійники-шламонакопичувачі, розміщені на певній 

відстані від зумпфів. З метою внесення ясності в вирішення завдання, в даному 

випадку, й оцінки рівня параметрів BCQ  і УСТ , що при цьому досягаються,  

виконаємо дослідження впливу довжини й діаметра пульповоду на параметри 

режимів роботи й ККД двоступінчастого водоструминного апарата, що 

розробляється (у якості початкового приймаємо умову підтримки нульового підпору 

при всмоктуванні його нижнього ступеня). 

На рис. 5.1 і рис. 5.2 наведені результати розрахунків, що отримані з 

використанням залежностей розділів 4.2-4.4, що характеризують параметри режимів 

роботи апарата в діапазоні довжини ПL напірного трубопроводу (пульповоду) за 

другим ступенем від нуля до 1000 м, при внутрішньому  діаметрі пульповоду         

Пd = 250 мм. Розрахунки виконані для двох різних комплексів коефіцієнтів 

швидкості: А – φ1 = 0,971; φ2 = 0,988; φ3 = 0,917; φ4 = 0,953 [51];  Б – φ1 = 0,95;         

φ2 = 0,975;  φ3 = 0,9; φ4 = 0,925 [56]. Як бачимо із представлених даних, збільшення 

значень зазначених коефіцієнтів на 1,5...3% призводить до досить помітного 

підвищення параметрів BCQ , УСТQ  і УСТ . Так, при фактичному для розглянутої 

установки значенні ПL  = 360 м, маємо: для комплексу коефіцієнтів А –        

BCQ = 79 м3/год і УСТ  = 0,244; для комплексу Б – BCQ = 57м3/год і УСТ  = 0,167. При 

реалізації комплексу А, навіть при ПL  = 1000 м, забезпечуються BCQ > 60 м3/год і 

УСТ > 0,2, що з урахуванням початкових вимог розрахунків цілком прийнятне. 

При реалізації комплексу коефіцієнтів Б при ПL  = 1000 м забезпечуються:    

BCQ  < 45 м3/год і УСТ < 0,14. 

У варіанті забезпечення комплексу А коефіцієнтів швидкості за умови        

ПL  ≤ 150 м, величина УСТ  двоступінчастого апарата перевищує значення 0,25. Це 
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перевищує ККД одноступінчастого апарата (що дорівнює 0,095 (розділ 3.3)), більше, 

ніж в 2,5 рази, що випливають із даних [42] за умови 2L  ≈ АГH . . 

 

Рис. 5.1 Вплив довжини пульпопровода на параметри режимів роботи 

і ККД двоступінчастого зумпфового апарата при діаметрі 

d2 = 250 мм (φ1=0,971; φ2=0,988; φ3=0,917; φ4=0,953) 

 

Рис. 5.2 Вплив довжини пульпопровода на параметри режимів роботи 

і ККД  двоступінчастого зумпфового апарата при діаметрі 

d2 = 250 мм (φ1=0,95; φ2=0,975; φ3=0,9; φ4=0,925) 

 

Для остаточного вибору прийнятного технічного рішення, виконаємо 

порівняння наступних двох варіантів оснащення установки пульповодом з:        

BHd  = 200 мм і реалізацією комплексу коефіцієнтів А; BHd  = 250 мм і прийняттям 
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комплексу коефіцієнтів Б. Як випливає з даних розрахунків, представлених на 

рис. 5.3, у першому варіанті значення BCQ  перевищує аналогічний параметр другого 

в діапазоні довжини ПL  від нуля до 400 м,  а УСТ  – у  діапазоні  ПL   аж  до        

ПL  = 600 м.  При  цьому,  в  першому варіанті при значенні ПL  = 360 м 

забезпечуються параметри: BCQ  – близько 60 м3/год і УСТ  близько 0,2. 

 

Рис. 5.3 Порівняння режимів роботи й ККД  зумпфового двоступінчастого апарата  

d2 = 200 мм (φ1=0,971; φ2=0,988; φ3=0,917; φ4=0,953); 

d2 = 250 мм (φ1=0,95; φ2=0,975; φ3=0,9; φ4=0,925) 

 

З отриманих даних випливають, принаймні, два наступні висновки: 

 забезпечення більш високого рівня коефіцієнтів швидкості елементів 

апаратів є економічно більш вигідним, у порінянні з наведеним збільшенням 

діаметра пульповоду; 

 одночасно доцільно прямувати до максимально можливого зниження 

довжини ПL  пульповоду. 

При виборі остаточного рішення були прийняті до уваги наступні фактори: 

 у якості пульповоду на шахті можливе застосування раніше змонтованого 

(для інших цілей), незадіяного на момент встановлення  устаткування, трубопроводу 
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діаметром BHd  = 200 мм. Це суттєво знижувало капітальні витрати на обладнання 

установки; 

 якість освітлення гідросуміши, що гідротранспортується з зумпфа, більш 

ефективна у спеціальному шламонакопичувачі, у якості яких раціонально було 

прийняти виробки пристовбурового двора шахти, що не використовуються 

(відпрацьовані) (рис. 2, Додаток А); 

 величина УСТ  = 0,2 є досить високою, цілком прийнятною для 

розглянутого типу устаткування . 

З урахуванням ряду міркувань, а також наведених нами, був прийнятий 

варіант технологічної схеми з використанням двох гілок шламонакопичувача із 

сумарною довжиною напірного трубопроводу за другим ступенем ПL  = 360 м. Для 

обладнання шламонакопичувача при цьому використані незадіяні виробки 

пристовбурового двору. 

Одночасно відзначимо, що у варіанті ПL  = 360 м, апарат забезпечує сумарний 

напір, що створюється двома ступенями і дорівнює 124 м. Величина підпору при 

всмоктуванні верхнього ступеня 2ПH  = 16,15 м, прийнята «із запасом», що є однією 

з умов забезпечення необхідних параметрів BCQ  і УСТ . 

Із усього вищевикладеного випливає наступний важливий для теорії 

водоструминних апаратів висновок. Застосування двоступінчастого зумпфового 

апарата забезпечує можливість значного підвищення, у порівнянні з одноступінчастою 

схемою, не тільки напору, а й величини УСТ  – в 1,5÷2, 5 рази (за умови близького до 

нульового підпору при всмоктуванні). При цьому, не можна не відзначити, що 

комплекс коефіцієнтів гідравлічного опору елементів апаратів, встановлений в [38, 

51], досить близький до такого, що встановлено в роботах [55, 56]. 

При оцінці значущості встановленого, більш високого рівня економічності 

двоступінчастого апарата, в порівнянні з одноступінчастою схемою, звернемося до 

відомого досвіду підвищення ККД двофазних газорідинних ежекторів із 

циліндричною камерою змішування, представленого в роботах [26, 27]. 

В останніх джерелах викладені дані досить докладних теоретичних і 

експериментальних досліджень, що дозволили (після багаторічних невдалих спроб 

багатьох авторів) підвищити величину ККД  ежекторів в 1, 5...2 рази, що було 
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оцінено, як досить вагомий крок у розвитку теорії зазначених апаратів. З 

урахуванням розглянутого факту, можна цілком обґрунтовано вважати, що 

можливість підвищення експлуатаційного ККД зумпфових водоструминних 

апаратів в 1,5...2, 5 рази також слід розцінювати, як досить вагому. 

Безумовно, сформульоване положення вимагає відповідного 

експериментального підтвердження. 

На закінчення даного розділу слід сказати, що безперечний інтерес становить 

хоча б коротке розглядання питання про максимально досяжний теоретичний УСТ  

двоступінчастого апарата за умови певної «ідеалізації» процесу його роботи. 

Якщо припустити, що в нижньому ступені двоступінчастого апарата можуть 

бути вимкнені кавітаційні режими роботи при нульовому підпорі при всмоктуванні 

при будь-яких співвідношеннях оптимальних значень відносних подачі U  й напору

h , то можливе помітне підвищення УСТ . 

З метою доказу цього положення приймемо для обох ступенів найбільш 

вигідні по економічності значення 1h  = 2h  = 0,26 при  ОПТU1  = ОПТU 2 ≈ 1,0. Тоді з 

використанням формули (4.46) знаходимо, що  2U   = 0,5. Підставляючи наведені 

значення параметрів у формулу (4.44) встановлюємо, що УСТ = 0,297, що перевищує 

максимально можливе значення УСТ  для розробленої установки приблизно в 1,15 

рази. 

Безумовно, таке значення УСТ  при нульовому підпорі при всмоктуванні 

нижнього ступеня поки недосяжне, але при відповідних значеннях останнього, воно 

може бути вищим за 0,26. 

У цілому можна вважати, що в реальних умовах експлуатації на чистій воді 

при зазначених умовах і схемі апаратів із центральним соплом максимально 

досяжне значення УСТ  двоступінчастого апарата є близьким до рівня 0,26÷0,28 (при 

урахуванні його «нормальних» характеристик). Подальше суттєве збільшення 

економічності можливе тільки у випадку роботи апаратів з «безвитратним» 

підпором, що підтверджено результатами аналізу в розділі 2 технологічних 

характеристик і показників апаратів. 
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5.2. Методика й результати експериментальних виробничих досліджень 

параметрів режимів роботи високонапірної двоступінчастої гідроелеваторної 

установки 

 

На основі результатів розрахунків, що виконані (у попередньому розділі) у 

НДІГМ ім. М.М. Федорова, був розроблений робочий проект двоступінчастої 

зумпфової  гідроелеваторної установки, призначеної для очищення й відкачування 

зумпфа скіпового стовбура «Пугачівка » гор. 1146 м шахти ім. Ф.Е. Дзержинського ДП 

«Дзержинськвугілля». Дві установки, робоча й резервна, були виготовлені у вересні 

2007 року, а в грудні цього ж року вони були змонтовані й введені в експлуатацію. 

Технологічна схема установок представлена на рис. 1 і рис. 2 додатка А. Після 

завершення монтажу установок і опресування високонапірних робочих трубопроводів, 

коли в зумпф продовжувала надходити в основному освітлена вода, були виконані 

інструментальні вимірювання параметрів режимів їх роботи. 

Метою експериментальних досліджень було: визначення фактичних значень 

напору, подачі й ККД установок у робочому режимі, встановлення 

експериментальної напірної характеристики однієї із двоступінчастих установок; 

порівняння їх з розрахунковими даними (розділ 5.1), отриманими на основі 

використання розробленої методики розрахунків зумпфових водоструминних 

апаратів (розділ 4). В основу методики експериментальних досліджень були 

покладені методичні вимоги [49] і рекомендації робіт [42]. 

Далі слід зазначити, що розглянута насосно-гідроелеваторна установка, 

незважаючи на порівняно просту конструкцію апаратів, являє собою досить 

розвинену й складну для аналізу гідравлічну систему, що включає велику кількість 

гідравлічно взаємозалежних елементів. Зміна гідравлічних характеристик і 

параметрів кожного з них може помітно відобразитися на інтегральних показниках 

установки – режимах її роботи. Дотепер установки такого типу (із двоступінчастими 

апаратами) як теоретично, так і експериментально досліджені не були. 

На етапі її проектування намічалося зняття робочих параметрів, і насамперед 

тиску, у цілому ряді її робочих точок (схема їх розміщення наведена на рис.1 додатка 

А). Однак, внаслідок виробничих складностей, виконання всіх зазначених вимірювань 
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виявилося практично неможливим. (Зокрема, доставка людей у зумпф і їх підйом міг 

здійснюватися тільки за допомогою бадді, що суттєво ускладнювало виконання робіт у 

зумпфі). Тому об’єм експериментальних вимірювань було скорочено до цілком 

обґрунтованого й здійсненного мінімуму. Розглянемо найбільш важливі особливості 

методики експериментальних вимірювань робочих параметрів установки.  

На рис. 5.4 представлена схема вимірювань зазначених робочих параметрів 

розглянутої установки, що містить: робочий насос 1 з всмоктуючим 2 і напірним 3 

трубопроводами; двоступінчастий апарат  з нижнім 4 і верхньім 5 ступенями, 

робочим 6 і з'єднувальним 7 трубопроводами, пульпопроводом 8. Вимірювання 

тисків здійснювалися в точках 9 (РР ) і 10 (РП ). Подача РQ  насоса 1 вимірювалася в 

точці 11, а подача апарата УСТQ  – у точці 12. Установка має також дві засувки 13 і 14. 

Перша з них, у процесі вимірювань, була повністю відкрита, а друга 

використовувалася для цілей регулювання подачі УСТQ  й BCQ .  

Одночасному виміру підлягали наступні параметри: 

 сумарна витрата води УСТQ  на виході з апарата; 

 подача робочої води 21 PPP QQQ  , що здійснювалась за допомогою 

робочого насоса (насоса водовідливу); 

 тиск PP  або напір PH  робочого потоку в точці 9 перед вертикальною 

ділянкою робочого трубопроводу 6 (рис. 5.4); 

 тиск ПP  або напір ПH  за вертикальною ділянкою пульповоду апарата (у 

точці 10 – рис. 5.4). 

Далі, витрата води УСТQ , на виході з апарата (у точці 12 на схемі рис. 5.4), 

вимірювалася за допомогою розробленого в НДІГМ ім. М.М.Федорова вимірювача 

витрати «ІСКРА-2». (Тарування датчиків даного витратовимірювача виконані на 

стенді НДІГМ). Розрахунки величини УСТQ , на основі експериментальних даних, 

здійснювалися з використанням формули: 

                                    hDKQ ВНУСТ  212524  , м3/год,                                         (5.1) 

де K = 0,78 – тарувальний коефіцієнт витрати; 

    ВНD  – внутрішній діаметр трубопроводу, у якому вимірюються витрати, мм; 
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    h  –перепад рівнів води, що вимірюється, в трубках п'єзометра витратоміра, м. 

Похибка виміру подачі при цьому становить не більш 2% [68]. 

 

Рис. 5.4. Схема виміру параметрів режимів роботи зумпфового 

двоступінчастого апарата 

 

Найбільш важливий для експлуатації параметр – подача апарата BCQ , 

визначався як різниця: 

PУСТBC QQQ  , 

де сумарна витрата робочого потоку 21 PPP QQQ   вимірювалася також за 

допомогою витратомірювача «ІСКРА-2», встановлюваного в цьому випадку 

(відповідно до методики й практики обстеження водовідливів) на всмоктувальному 
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трубопроводі (що підводить) робочого насоса водовідливу типу ЦНС 300-300 (точка 

11 на схемі рис.5.4). Таким чином, величини УСТQ , РQ  і BCQ  встановлювалися на 

основі експериментальних даних. 

Вимірювання величин тисків PP  і ПP  велося за допомогою зразкових 

манометрів класу точності 0,4%. (Приєднання манометрів до точок вимірювань 

здійснювалося за допомогою гнучких шлангів високого тиску. Для продувки 

шлангів, що приєднуються, передбачається установка біля приладів триходових 

коркових краників). Відносна похибка вимірювання геометричної висоти, ГAH , 1ГAH  і 

2ГAH  не перевищувала ±0,5%. При цьому величина напору апарата AH = УСТH  

визначалася по формулі: 

                                   ПВГА
ПГ

УСТ НН
P

H 


102,0  ,                                        (5.2) 

(У обох випадках у значення тисків, що вимірювалися, вносилися поправки, 

що враховують різницю у вертикальних оцінках положення манометрів щодо осі 

відповідних трубопроводів). 

Величина фактичного ККД  апарата AФ  розраховувалася по формулі, що 

випливає з раніше наведеної залежності (3.18): 

                                       
Р

ПВПГГА

P

BC
АФ Н

ННH

Q

Q 
 ,                                   (5.3) 

Де ПГH , ПВH  – втрати напору, відповідно, у горизонтальній і вертикальній  

                             ділянках пульпопровода 8 (рис.5.4) – за другим ступенем  

                             апарата;  

    PH  – напір робочого потоку в точці 9 (рис.5.4), що відповідає тиску PP . 

Оскільки обидві ділянки, горизонтальна і вертикальна, пульповоду 8 були 

виконані з використанням ідентичних по якості виготовлення й діаметру труб, то 

величина ПВH  розраховувалася на основі експериментальних даних про втрати 

напору ПГH  в горизонтальній ділянці. Тут величина ПГH  відповідає тиску ПP  (що 

вимірювався манометром у точці 10). 

Як випливає з попереднього, усі параметри, що визначають AФ = УСТ , також 

встановлювалися експериментально. 
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Оскільки експериментальні дослідження велися у виробничих умовах, то, у 

процесі вимірювань, необхідно було враховувати конкретні особливості 

технологічних схем робочої й резервної установок, а також певну специфіку їх 

роботи. Так, на відміну від стендових вимірювань, у розглянутих умовах неможливо 

було підтримувати рівень води, що всмоктується, на одній позначці. У той же час 

принципово важливо було виконати дослідження при найбільш несприятливих 

(передбачених проектом) умовах роботи апарата при всмоктуванні його нижнього 

ступеня. Останнє вимагало здійснення контролю над підтримкою нульового, або 

близького до нього, підпору при всмоктуванні першого ступеня4 робочої установки 

– у межах, не більших за 1,5...0,2 м. 

Як випливає зі схеми рис. 1 додатка А вимірювання робочих параметрів 

здійснювалися в досить віддалених (до 300...400 м) одна від одної точках 

пристовбурового двору й зумпфа гор. 1146 м шахти. Зв'язок між зазначеними точками 

частково здійснювався за допомогою встановлених телефонних апаратів через АТС 

шахти, а також шляхом безпосередньої оперативної фіксації експериментальних даних 

одним з членів робочої групи, що виконувала вимірювання. При цьому, в досить 

повному обсязі напірна характеристика апарата, режими роботи останнього, й 

установки в цілому були досліджені при значенні довжини ПL = 201 м пульповоду 12 

(рис. 5.4) утановки. (Фактичне значення довжини горизонтальної ділянки при цьому 

склало 129 м, при двох колінах 90º із закругленням).  

Завдяки цьому вдалося виконати дослідження: 

 при відкачуванні порівняно освітленої води, що досить важливо було в плані 

забезпечення достатньої точності й надійності вимірювань тиску й витрати рідини 

(після повного монтажу пульпопровода 8 установка відразу ж була переведена на 

відкачку гідросуміші); 

 при досить високому, для розглянутого устаткування, близькому до 

середнього, розрахунковому значенні  УСТ > 0,2  (рис.5.3), що в умовах вимушеної 

мінімізації експериментальних виробничих вимірювань, дозволяло виконати цілком 

об'єктивну оцінку рівня фактично забезпечуваних показників апарата. 
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Вода, що зливається з пульповоду, надходила у водозбірники водовідливної 

установки. 

Протокол вимірювань, результати розрахунків параметрів фактичних режимів 

роботи апарата й оцінка відносної похибки цих вимірювань наведені в додатку Б. 

Відносні похибки вимірювань параметрів: Q ± 1,12%; PP – ± 0,4%; ПP  – ± 0,4%;  

  ± 1,72%%. 

На рис. 5.5 представлені: розрахункові напірні характеристики (1 і 2) 

нижнього й верхнього ступенів апарата; характеристики їх напірних трубопроводів 

(3 і 4) наведена напірна характеристика 5 другого (верхнього) ступеня апарата, що 

відображає вплив статичного підпору при всмоктуванні, що створюється за 

допомогою нижнього ступеня. Одночасно на графіку відзначені розрахунковий 

(точка 6) і експериментально встановлений (точка 7) режими роботи апарата. 

Характеристики (розрахункова 5 і фактична 8) представлені в діапазоні подачі    

УСТQ = 190–270 м3/год. Фактична характеристика 8 апарата відповідає діапазону    

BCQ = 11– 69,3 м3/год. При цьому фактична подача рабочего насоса, типу ЦНС 300-

300, який на час проведення досліджень був гідравлічно ізольований від системи 

водовідливу, склала – РQ  = 179,2 м3/год. Величина напору робочого потоку (у точці 

9 на рис. 5.4) склала – PH = 225 м. (Зміна величин РQ  і PH , що вимірювалися, в 

порівнянні з вище зазначеними їх значеннями в процесі зміни подачі УСТQ  не 

перевищувала 0,05 %). Напір установки склав  УСТH = 119,3 м. 

До основних особливостей експериментальної напірної характеристики 8 і 

результатів інструментального виміру параметрів фактичного режиму роботи 

апарата можна віднести наступне: 

 число експериментально з'ясованих параметрів режимів становить 14, що 

відповідає вимогам [47] і рекомендаціям [68, 71]. При цьому п'ять з них встановлені 

при вимірюванні в напрямку збільшення подачі BCQ  (позначені хрестиками) і зниженні 

при цьому (у межах від 0,5 м до нуля) величини підпору при всмоктуванні апарата; 

 експериментальна крива 8 розташована не більше, ніж на 2,5 % нижче 

розрахункової 5, практично еквідистантно останній; 
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Рис. 5.5. Розрахунковий і фактичний режими роботи високонапірного 

двоступінчастого зумпфового апарата при відкачці освітленої води із зумпфа 

скіпового стовбура гор.1146 м шахти ім. Ф.Е. Дзержинського 

ДП «Дзержинськвугілля» 

 

 експериментальні значення подачі BCQ  й  УСТ  (розраховані по формулі 

(5.3)) у робочому режимі апарата склали: BCQ = 69,3 м3/год і УСТ = 0,205, що нижче 

розрахункових BCQ = 70,48 м3/год і УСТ =0,22, відповідно на 1,7 і 7,3 %. 

Експериментальна величина УСТQ = 248,5 м3/год нижче розрахункової        

УСТQ = 254,2 м3/год  на 2,3 %. (Розрахункове значення УСТH = 119,5 м, що практично 

дорівнює експериментальному значенню напору установки. Розрахункова величина 

підпору при всмоктуванні верхнього ступеня становить не менш 12 м, що цілком 

задовільно). 

Помітимо при цьому, що сумарний час вимірювання параметрів робочого 

режиму роботи (сукупність п'яти точок 7 на рис. 5.5) становить більше 30 хв. Можна 

вважати, що до однієї з основних причин зазначених відмінностей у значеннях    

УСТ  є неможливість експериментального визначення й урахування втрат напору в 

з'єднаному трубопроводі (поз.7 на рис. 5.4): ці втрати були віднесені до втрат в 

установці.  
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Далі, на додаток до вищевикладених вимірювань, у зазначених умовах було 

виконано експериментальне визначення параметрів робочого режиму резервного 

апарата. Основна відмінність в умовах його роботи полягала в тому, що нижній 

ступінь працював з позитивною висотою всмоктування, що становила 2...2,5 м. 

Подача BCQ  при цьому склала 68,7 м3/год, при УСТH = 118,2 м, УСТQ = 249,2 м3/год,   

РQ =180,5 м3/год і PH = 225 м. Величина УСТ  практично відповідає раніше 

встановленій – 0,20. (На рис. 5.5 режим роботи позначені кружком – поз. 9). 

Як випливає з отриманих результатів досліджень, значення відносних 

відхилень основних розрахункових параметрів установки, подачі BCQ  й УСТ , від їх 

експериментальних значень не перевищує 9%, що слід вважати цілком задовільним. 

У підсумку можна досить обґрунтовано стверджувати, що порівняння результатів 

теоретичних і експериментальних (виробничих) досліджень дозволило підтвердити: 

 задовільну збіжність розрахункових параметрів режимів роботи зумпфових 

водоструминних апаратів з експериментально-виробничими даними їх вимірювань; 

 теоретично встановлену можливість підвищення експлуатаційного УСТ  

двоступінчастого зумпфового апарата не менше, чим у два рази ( при  ПL = 201м), у 

порівнянні з його одноступінчастою схемою, при одночасному зниженні 

необхідного напору PH не менше, чим в 1, 5 рази. Виходячи з цього, можна вважати, 

що при ПL =72м величина УСТ  буде близька до 0,25 (рис. 5.3); 

 розроблений метод розрахунків режимів може бути рекомендований для 

подальшого практичного використання; 

 на відміну від даних, наведених у праці [30], додаткові доробка, 

налагодження й налаштування установки (з метою одержання необхідних робочих 

параметрів) не були потрібні. 

Узагальнюючи все вищевикладене, можна зробити цілком обґрунтований 

остаточний висновок про те, що нова двоступінчаста схема апарата, з 

низьконапірним передвключеним ступенем, є на даний час одним з найбільш 

ефективних засобів відкачування й очищення глибоких зумпфів. Це, поряд з 

розробкою представленого в попередніх розділах методу розрахунків режимів 

роботи, суттєво розширює можливості створення високонапірних зумпфових 

насосно-гідроелеваторних установок у цілому. 
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5.3. Впровадження у вугільній галузі високонапірних зумпфових насосно-

гідроелеваторних установок 

 

Як випливає з розділу 5.2, на основі отриманих результатів досліджень і 

виконаних розрахунків (з обґрунтуванням геометричних і гідравлічних параметрів) 

у НДІГМ ім. М.М. Федорова, був розроблений робочий проект на двоступінчасту 

гідроелеваторну установку для цілей відкачування й очищення зумпфа скіпового 

стовбура «Пугачівка» гор.1146 м шахти ім. Ф.Е. Дзержинського ДП «Дзержинсь-

квугілля». 

До середини вересня 2007 року установка була виготовлена, змонтована, 

досліджена й введена в експлуатацію. Живлення гідроелеваторів робочим потоком 

здійснювалося від насосів водовідливу типу ЦНС 300-300.  

До жовтня 2013 року установка відпрацювала близько шести років. При 

цьому, починаючи із середини грудня 2007 року, після введення скіпового підйому 

на гор.1146 м в експлуатацію, її середнє добове напрацювання збільшилося до 20 і 

більше годин. Основна причина – підвищені приплив (до 40м3/год) і об’єм розсипу 

твердого, що суттєво перевищує очікувану (що складає зазвичай 0,5÷2 % добової 

виробничої потужності шахт [14]). Внаслідок цього, нижній ступінь робочої й 

резервної установок значну частину часу експлуатації функціонував в умовах 

розвинених завалів, висота яких нерідко досягала 2÷2,5 м і більш (стосовно оцінки 

установки зрізів сопел нижніх ступенів). Для забезпечення нормального процесу 

всмоктування гідросуміші, періодично використовувалася згадана раніше (у розділі 

3.4) можливість розмиття й взмулювання твердої маси навколо всмоктувань 

апаратів. Правда, у процесі експлуатації все ж таки мала місце аварійна ситуація, 

коли ступені були завалені значною масою твердого з підвищеним вмістом великого 

твердого, що призвело до неможливості їх подальшої нормальної роботи. У цьому 

випадку вдалося, у досить оперативному порядку, устаткування, що вийшло з ладу, 

замінити новим, виготовленим у механічних майстернях шахти. Всмоктування 

резервної установки було забеспечено гофрованим трубопроводом, що давало 

можливість забору твердого з усієї площі поперечного перетину зумпфа. При цьому 
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одночасно використовувався скіп малої місткості для навантаження великого 

твердого, орієнтовно, більш 25 мм, і видачі його на горизонт по похилій виробці. 

Максимальна висота всмоктування нижнього ступеня в окремі моменти експлуатації 

досягала 6,5÷7 м. Суттєву позитивну роль у виконанні робіт з відкачування й 

очищення зумпфа зіграли такі важливі якості гідроелеваторної установки, як 

простота конструкції, малі габаритні розміри й маса нижнього, що підкачує, 

ступеня, надійність функціонування при відкачуванні води, водоповітряних сумішей 

і гідросумішей із твердими включеннями, можливість відкачування води із зумпфа 

«насухо». 

За даними шахти (додаток Г), за вказаний строк експлуатації, установкою була 

видана маса твердого в об'ємі більш, ніж 1800÷2000 м3. Середня об'ємна 

концентрація твердого в гідросуміші, що відкачується досягала 0,05÷0,1, а в 

моменти їх роботи під завалами вона досягала рівня 0,2÷0,25. 

Як бачимо, установка експлуатувалася в досить складних, нестаціонарних, 

іноді, фактично, в аварійних умовах роботи. Отримані результати експлуатації 

дозволяють зробити висновок про те, що навіть у таких важких умовах 

забезпечувався необхідний рівень її працездатності й ефективності, а також безпеки 

експлуатації зумпфового водовідливу в цілому. Використання установки дозволило 

успішно вирішити найважливіше для шахти виробниче завдання – здійснити 

перепуск скіпового підйому на гор. 1146 м. Це ж, у свою чергу, забезпечило 

можливість розвитку робіт з видобутку вугілля на зазначеному горизонті, що 

становило в останні роки  90% загальношахтного об’єму.  

Далі, виходячи з результатів виконаного вище аналізу, з комплексу найбільш 

важливих техніко-економічних показників, зокрема, по напірності, економічності, 

здатності ввсмоктувати, можливості роботи при зниженому в 1,5÷ 2 рази тиску 

робочої води, двоступінчаста схема перевершує одноступінчасту, що традиційно 

застосовувалася. Крім того, при відкачуванні й очищенні глибоких зумпфів, 

двоступінчаста схема, що вимагає в 1,5÷ 2 рази меншого напору робочого потоку, 

більшою мірою придатна для живлення насосами водовідливу. Це, з одного боку, у 

багатьох випадках виключає необхідність встановлення спеціальних насосів, а з 
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іншого - дає можливість певного додаткового підвищення економічності установки 

в цілому й знижує інтенсивність зношування сопел і камер змішування 

гідроелеваторів. Однак, завдяки конструктивній простоті одноступінчастої схеми й 

отриманому досвіду експлуатації двоступінчастого варіанта схеми, великий 

практичний інтерес представляла експериментальна перевірка в аналогічних 

експлуатаційних умовах одноступінчастої схеми апарата. Доцільність такої 

перевірки визначалася ще й можливістю підключення одноступінчастого 

гідроелеватора безпосередньо до системи трубопроводів двоступінчастої схеми, що 

різко спрощувало виконання монтажних робіт. Для живлення апарата робочим 

потоком у насосній камері був змонтований насос із підвищеним напором – ЦНС 

300-480. При цьому, з ініціативи фахівців енергомеханнічної служби шахти, апарат 

було виконано з конічною вхідною ділянкою камери змішування й з поступовим 

збільшенням кута дифузора апарата. При цьому були прийняті діаметри: сопла – 

30мм, камери змішування – 63мм. 

У результаті експериментальних вимірювань параметрів робочого режиму, 

при аналогічній попередньому резельтату (розділ 5.2) довжині пульпопроводу        

( nL  =201м) і підпорі при всмоктуванні, що не перевищували одного метра, були 

отримані наступні значення параметрів: PH =239м3/год; BCQ =85м3/год; УСТH =127м. 

Звідси, з використанням залежності (3.18), випливає, що УСТ =0,11. Це помітно 

нижче, чим УСТ  двоступінчастої схеми, але трохи вище за значення УСТ =0,09 

відомої високонапірної одноступінчастої установки [43]. Даний варіант схеми 

продовжує проходити успішну промислову апробацію, що почалася в березні 2010 

року з почерговим включенням його в роботу із двоступінчастою установкою. 

Незважаючи на низький ККД дослідженого одноступінчастого апарата, 

отримані результати експериментальної перевірки підтверджують можливість і 

доцільність його використання в окремих випадках при значеннях НГА≥ 70 м. 

Найбільшим попитом такі апарати користуються у якості аваріних засобів 

відкачування й очищення зумпфів, що періодично вводяться в дію. 

Також, важливим етапом у плані практичного використання результатів 

досліджень є розробка зумпфової  насосно-гідроелеваторної установки для цілей 
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очищення й відкачування зумпфа скіпового стовбура на гор. 995 м шахти 

«Жовтневий рудник» ДП «ДУЕК». 

При цьому, в якості основних початкових даних розрахунків установки були 

прийняті наступні параметри: 

 максимальна геометрична висота нагнітання – 94м; 

 приплив води – 20м3/год; 

 довжина горизонтальної ділянки напірного трубопроводу (пульповоду): 

- до першого шламозбірника – 370 м; 

- до другого шламозбірника – 470 м; 

 діаметр пульповоду – 250 мм; 

 довжина рабочего трубопроводу – 260м; 

 максимальна крупність твердого – 40мм. 

Як бачимо, у цьому випадку максимальна висота нагнітання є на 26 м 

меншою, ніж у раніше розглянутому випадку відкачування зумпфа скіпового 

стовбура на шахті ім. Ф.Е. Дзержинського. Одночасно ж, довжина гілок 

пульпопровода є в 1,28...1, 6 рази більшою. Крім того, певну складність у вирішенні 

питань проектування вносило те, що внутрішній діаметр вертикальної ділянки 

пульпопровода не міг бути прийнятий більшим за 150мм, внаслідок значного 

завалювання устаткуванням поперечного перетину зумпфа. У якості робочого був 

прийнятий спеціально призначений для живлення апарата насос типу ЦНС 300 з 

номінальним напором 480м. 

Специфіка очищення й відкачування розглянутого зумпфа полягала в тому, 

що для ліквідації наслідків його аварійного затоплення й зашламування необхідно 

було забезпечити поступовий наступ на вибій злежалої маси твердого, починаючи 

приблизно з оцінки 60м (стосовно оцінки головок рейок в пристовбуровому дворі). 

Інструментальне вимірювання основних робочих параметрів установки при 

висоті всмоктування, що становила 2...2,5 м, було виконано при перекачуванні 

гідросуміші. Значення геометричної висоти нагнітання ступенів становить:        

НГА1= 22,5м; НГА2= 42,5м. У результаті інструментальних вимірювань, були отримані 

наступні значення параметрів: УСТQ =359м3/год; ΔНП.Г= 17м; ΔНП.В= 20,7м;        
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РQ  = 245 м3/год; BCQ =114м3/год; УСТH =102,7м; PH =295м; НГА= 65м (значення ΔНП.У 

було визначено розрахунковим шляхом з урахуванням втрат напору в з'єднальному 

трубопроводі, поз.7 на рис. 5.4). 

Підставляючи отримані експериментальні дані у формулу ККД  апарата:

)/( PPBCУСТУСТ QHQН   , де  =1,02÷1,05 – відношення щільності середовища, 

що транспортується, й освітленої води, отримуємо, що УСТ =0,17 ( при   = 1,05). 

Як видно, у цьому випадку величина УСТ  помітно менша, ніж у раніше 

розглянутому випадку. Очевидно, що обумовлене це, насамперед, прийняттям 

підвищеної довжини горизонтальної ділянки пульпопровода й заниженого діаметра 

його вертикальної ділянки ( Пd  =150мм). Але навіть у цьому випадку, величина УСТ  

перевищує ККД зумпфових одноступінчастих апаратів не менше, ніж у 1,5 рази. 

Як і у випадку використання зумпфової  насосно-гідроелеваторної установки 

на шахті ім. Ф.Е. Дзержинського і на шахті «Жовтневий рудник», вдалося вирішити 

важливі практичні завдання по налагодженню роботи скіпового підйому, що 

ставилися перед підприємством. Це дало можливість інтенсивного розвитку робіт з 

видобутку вугілля на гор. 995 м. Відповідно до даних фахівців шахти, економічний 

ефект від впровадження установки становить не менше 1 млн. грн. у рік (додаток Г). 

При цьому, приблизно за перші два роки експлуатації установки, із зумпфової  

частини стовбура було видано більше 1000 м3 розсипу. 

Узагальнюючи все вищевикладене, можна цілком обґрунтовано 

затверджувати, що виконаний комплекс робіт створює реальні передумови для 

різкого підвищення ефективності й рівня безпеки стаціонарного зумпфового 

водовідливу галузі при одночасному забезпеченні безлюдного відкачування й 

очищення зумпфів практично будь-якої глибини. Підводячи підсумки по розділу, 

слід зазначити, що наші рекомендації з обладнання зумпфів скіпових стовбурів і 

водозбірників увійшли складовою частиною в стандарт Мінвуглепрому України 

[28], що встановлює вимоги до очищення й технічного обслуговування шахтних 

зумпфів і водозбірників. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. На основі виконаних досліджень, вперше встановлені визначальні 

гідравлічні й геометричні параметри, розроблені робочі проекти й здійснене 

впровадження на двох шахтах галузі (ім Ф.Е. Дзержинського ДП «Дзержинськ-

вугілля» і «Жовтневий рудник» ДП «ДУЕК») високонапірної двоступінчастої 

зумпфової гідроелеваторної установки, відповідно, з напором 120 і 95 м, 

призначеної для одночасного відкачування водоприпливу й очищення від розсипу 

зумпфів скіпових стовбурів. 

2. У результаті виконаних експериментально-виробничих досліджень, повною 

мірою підтверджена ефективність розробленого методу розрахунків і вибору 

раціональних значень параметрів режимів роботи гідравлічної, досить складної 

системи – зумпфової  насосно-гідроелеваторної установки. Розбіжності між даними 

аналітичних і експериментально-виробничих досліджень режимів роботи установки 

не перевищують 8%. 

3. Вперше теоретично доведено й експериментально, на основі 

інструментальних вимірювань параметрів режимів роботи трьох впроваджених у 

промисловість ЗНГУ із двоступінчастими й однією установкою з одноступінчастим 

високонапірними ЗВА в умовах введених у дію зумпфів глибиною 110 і 95 м з 

урахуванням відомих експериментальних даних по одноступінчастим ЗВА, 

підтверджено, що при нульовому (або близькому до нього) підпорі на вході в апарат 

ККД  двоступінчастого апарата становить 0,18...0,21, що перевершує ККД  

одноступінчастого апарата в 1,5...2, 5 рази. 

4. У результаті тривалої експлуатації розроблених ЗНГУ підтверджена її 

висока, що відповідає вимогам сучасного гірничого виробництва, ефективність і 

надійність, безпека експлуатації зумпфового водовідливу в цілому. При цьому, 

використання установки дозволило успішно вирішити найважливіші виробничі 

завдання на шахтах – реалізувати плани досить ефективного розвитку видобутку 

вугілля на відповідних горизонтах шахт. 
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5. Із цілого ряду важливих техніко-економічних показників, зокрема, по 

напірності, економічності й здатності всмоктувати, двоступінчаста схема суттєво 

перевершує ту одноступінчасту, що застосовується. Разом з тим, з урахуванням 

конструктивної простоти, виконана експериментальна перевірка високонапірної 

одноступінчастої установки, що відкриває потенційні можливості для її ефективного 

функціонування в умовах глибоких зумпфів шахт – у якості засобу аварійного 

призначення.  

У цілому, виконаний комплекс робіт дає реальні передумови для забезпечення 

безпечного, надійного, високопродуктивного й безлюдного, або близького до нього, 

відкачування й очищення зумпфів практично будь-якої глибини. 

6. До перспективної області застосування двоступінчастої схеми слід віднести 

також відкачування припливів води зі стовбурів закритих шахт із висотою 

водопідйому, орієнтовно, до 150...200м. 

Результати розділу опубліковані в роботах [6, 11, 35]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є закінченою науково-дослідною роботою, в якій представлено 

рішення актуальної наукової задачі щодо встановлення закономірностей 

формування технологічних напірних і енергетичних, а також витратно-кавітаційних 

характеристик високонапірних ЗВА, з урахуванням впливу виду і величини напору 

(підпору) при всмоктуванні, що дозволило обґрунтувати область раціональних 

параметрів режимів їх роботи і принципи технологічного проектування ЗНГУ з 

високонапірними ЗВА. 

Основні висновки, теоретичні і практичні результати роботи : 

1. Зумпфовий водовідлив шахт України характеризується високою 

трудомісткістю робіт, низькою надійністю устаткування, що використовується, 

підвищеною небезпекою виникнення важких аварійних ситуацій. Цим 

обумовлюється необхідність перегляду існуючої технології очищення і відкачування 

зумпфів. Найважливішими вимогами до нової або вдосконаленої технології є 

забезпечення ефективного, безпечного, безлюдного або близького до нього 

очищення і відкачування зумпфів, що найбільшою мірою стосується зумпфів 

підвищеної глибини, яка перевищує орієнтовно 50-70 м. 

2. На основі введення поняття «технологічні характеристики і параметри» ЗВА 

і використання у якості початкового рівняння імпульсів, отримані: розмірне 

енергетичне рівняння високонапірних ЗВА, що встановлює залежність їх напору  від 

виду і величини підпору на вході в апарат; технологічні безрозмірні напірні 

характеристики апаратів, що відображають вплив статичного, швидкісного і 

нульового підпору, розрідження при всмоктуванні; залежності балансового 

розподілу втрат в апараті при його роботі з підпором. 

3. Встановлено, що варіант роботи ЗВА із статичним підпором забезпечує 

підвищення, в порівнянні з традиційно рекомендованою схемою з швидкісним 

підпором, як технологічного напору, так і ККД (у 1,1 рази при підпорі, що становить 

10% напору робочої рідини) апарата, що обумовлено зниженням втрат енергії на 

змішування потоків і в дифузорі. 
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4. Встановлені безрозмірна і частинні розмірні (що визначаються величиною 

статичного напору при всмоктуванні ЗВА) витратно-кавітаційні характеристики 

ЗВА, і на цій основі обґрунтована узагальнена область раціональних, найбільш 

ефективних (по сукупності кавітаційного коефіцієнта подачі KU , напору h, 

безрозмірного тиску KP  і ККД – ηА), параметрів режимів роботи високонапірних 

апаратів, що відповідає їх приоптимальній і передоптимальній зонам за умов:        

KU ≥ 0,85; h ≤ 0,27; ηА= 0,28...0,3; KP  ≤ 50. 

5. Обґрунтований аналітичний метод розрахунку і вибору параметрів режимів 

роботи ЗНГУ, оснащених як одно-, так і двоступінчастими схемами високонапірних 

ЗВА, в основу якого покладено використання вперше встановлених аналітичної, 

«еквівалентної», напірної характеристик ступенів ЗВА (представлених як функція 

сумарної подачі апарата); області раціональних відносних гідравлічних і 

геометричних параметрів високонапірних ЗВА; залежності ККД двоступінчастого 

ЗВА від відносних параметрів режимів його роботи. 

Метод забезпечує виконання досліджень (шляхом чисельних експериментів) 

впливу всіх основних параметрів установки (наприклад, глибини зумпфа, діаметрів і 

довжини робочих і напірних трубопроводів, відносних гідравлічних і геометричних 

параметрів ступенів ЗВА) на робочі характеристики і параметри режимів роботи 

ЗНГУ і дає можливість здійснювати, на цій основі, вибір найбільш прийнятної їх 

сукупності на задані умови експлуатації без виконання або з мінімізацією фізичних 

експериментів. 

6. Вперше теоретично доведено і експериментально, на основі 

інструментальних вимірів параметрів режимів роботи, впроваджених в 

промисловість трьох ЗНГУ з трьома двоступінчастими і одноступінчастим ЗВА (в 

умовах діючих зумпфів глибиною 95 і 110 м) підтверджено (розбіжність параметрів, 

що порівнюються: за напором - не більше 1 %, за подачею - не більше 2,5 %, за ККД 

апаратів - не більше 8 %), що при нульовому (чи близькому до нього) підпорі на 

вході в апарати двоступінчастий ЗВА перевищує за експлуатаційним ККД 

одноступінчастий в 1,5…2,5 рази.  
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7. Уперше в практиці зумпфового водовідливу розроблені високонапірні (з 

натиском до 120 м) двоступінчаста і одноступінчаста схеми ЗВА. Результати роботи 

впроваджені: 

- у вигляді двох двоступінчастих і одного одноступінчастого ЗВА - на 

зумпфовому водовідливі шахти ім. Ф.Е.Дзержинського ДП «Дзержинськвугілля» і 

одного двоступінчастого - на зумпфовій установці шахти «Жовтневий рудник»     

ДП «ДВЕК». До теперішнього часу вказані ЗВА знаходяться в експлуатації 

відповідно більше восьми і семи років. У обох випадках використання установок 

дозволило успішно вирішити важливі виробничі завдання - задіювати скіпові 

підйоми для забезпечення високопродуктивної видачі на поверхню вугілля, що 

видобувається, що, у свою чергу, дало можливість інтенсифікувати розвиток робіт з 

видобутку вугілля на відповідних горизонтах шахт; 

- при підготовці СОУ 10.1.24183643.006:2007 "Водозбірники…". 

8. Виконаний комплекс робіт створює реальні передумови для різкого 

підвищення ефективності стаціонарного зумпфового водовідливу при забезпеченні 

безлюдного, або близького до нього, відкачування і очищення зумпфів практично 

будь-якої глибини. До перспективної сфери застосування двоступінчастої схеми 

слід віднести також відкачування припливів води із стволів закритих шахт з 

висотою водопідйому, орієнтовно, до 150...200 м. 

9. Впровадження і практичне використання високонапірних двоступінчастих 

ЗВА, відповідно до даних фахівців шахти «Жовтневий рудник»  ДП «ДВЕК», дало 

економічний ефект не менше 1 млн. грн. на рік . 
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Додаток А 

 

Технологічна схема насосно-гідроелеваторної установки, що призначена 

для гідротранспортування просипу й відкачування води із зумпфової  частини 

скіпового стовбура «Пугачівка» шахти ім.Ф.Е.Дзержинського 

ДП «Дзержинськвугілля» 

 

Розроблена технологічна схема насосно-гідроелеваторної установки дана на 

рис. 1, на якому представлений зумпф 1, оснащений похилим 2, що фільтрують 3 і 

монтажним 4 перекриттями, зумпфовою насосною камерою 5 і похилим ходком (на 

рис. не показаний). Крім того, на рис. 1 показані виробки 6 пристовбурового двору 

гор. 1146 м, у яких розміщаються трубопровід робочого середовища й пульповід, а 

також інші елементи схеми. 

Схема гідротранспортування просипу включає дві змонтовані в зумпфі 

двоступінчасті гідроелеваторні (водоструминні) установки: робочу А и резервну Б. 

Перша з них включає два послідовно з'єднані гідроелеватори: що підкачує 7 

відкритого типу й основний 8. Установка має напірний трубопровід 9 і з'єднаний 

трубопроводом 10. Робоча рідина до сопел гідроелеваторів 7 і 8 надходить по 

трубопроводу  11 і індивідуальним трубопроводам 12 і 13 від спеціального 

відцентрового насоса, що встановлений в насосній камері (на рис. не показаний).  

У процесі роботи установки А після відкриття засувки 19 робочий потік 

надходить у сопла гідроелеваторів 7 і 8. Всмоктувана при цьому гідросуміш ( через 

чотири всмоктувальні вікна) при всмоктуванні гідроелеватора 7 здобуває запас 

енергії, що дозволяє транспортувати її до гідроелеватора 8 від днища 14 зумпфа 1 і 

далі - до місця скидання в шламонакопичувач 15. Транспортування гідросуміші 

здійснюється по пульповоду 16 підключеному до виходу з напірного трубопроводу 

9. 
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Рис. 1.Технологічна схема насосно-гідроелеваторної установки для 

           очищення від просипу й відкачування води із зумпфа скіпового стовбура  
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Резервна гідроелеваторна установка Б практично повністю повторює робочу 

за винятком конструкції всмоктування гідроелеватора, що підкачує, 17. Останній 

має трубопровод, щовсмоктує,18, а сам гідроелеватор 17 розміщено на 2,5 м вище 

гідроелеватора 7. 

Кожна з установок має засувки 19 і 20. Засувку 19 встановлено на 

трубопроводі 21 робочої води для введення установок у роботу, а засувка 20 – на 

пульповоді 16. Для проведення випробувань і зняття робочих параметрів установок 

передбачена можливість підключення  манометрів 21 і 22 (у кількості 11 штук): на 

трубопроводах  10 і 11, 16 і 21. Із цією метою, у зазначених на рис. 1  точках, 

виконані спеціальні різьбові отвори із пробками. Траси прокладки трубопроводів 16 

і 21 дані на рис. 2. Розглянемо особливості останніх. 

Як випливає з рис. 2, пульповід 16 у горизонтальній його частині 

розміщається у виробках 33 і 34 і далі поділяється  на дві ділянки 35 і 36, зливи з 

яких розташовані в гілках шламонакопичувача 15 і 37, що має зливальні перемички 

38 і 39. На вході в трубопровідні ділянки 35 і 36 можуть бути встановлені засувки з 

метою перемикання потокупульпи, що скидається. Як випливає з даних 

представлених замовником, довжина горизонтальної частини пульповоду 16 (разом 

з ділянками 35 і 36) становить 290 м. Внутрішній діаметр його прийнятий рівним200 

мм. Далі, на рис. 2 показана й траса трубопроводу 21 робочої води, що надходить від 

спеціально призначеного для розглянутих цілей насоса 38, розташовуваного в 

насосній камері 39 водовідливної установки. Основна ділянка трубопроводу 21 

розміщається в трубному ходці 40. (Напрямки потоків по трубопроводах 16 і 21 

показані стрілками). 

Зупинимося на наступній важливій особливості технологічної схеми, що 

пов'язана з вибором висотних оцінок розміщення ступенів гідроелеваторів 7 і 17, які 

надані на схемі рис. 1. Для визначеності слід уточнити, що самі оцінки відносяться 

до площі зрізу сопел апаратів.  
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Розміщення гідроелеватора 17 на 2,5 м вище гідроелеватора 7 обумовлено 

наступним. По-перше, при роботі гідроелеватора 7, що практично забезпечує 

відкачування води до оцінки його сопла, завжди є легкий доступ до гідроелеватора 

17, з можливістю його заміни (при необхідності). З іншого боку, можливість 

відкачування води гідроелеватором 17 до оцінки розміщеної нижче зрізу його сопла 

на 2,5 м також забезпечує доступ до кріплення гідроелеватора 7 (на балці 23) з 

можливістю заміни останнього. Крім того, така порівняно мала різниця у висотному 

розташуванні дозволяє обидва гідроелеватора закріпити на одній балці 23. Тому 

остання змонтована на оцінці, що дозволяє здійснювати зручне кріплення на ній 

апаратів 7 і 17.  

Всмоктувальна сітка гідроелеватора 17 може бути розташовано на 0,5м вище 

оцінки зрізу сопла гідроелеватора 7, з метою зменшення ймовірності забутування 

його злежалим шламом у періоди функціонування установки А. Важливим 

фактором у розглянутому плані є працездатність засувок 20, закриття яких 

забезпечує інтенсивне промивання й взмулювання осілого шламу навколо 

всмоктувань гідроелеваторів 7 і 17. Після відкриття засувки 20 відразу ж після 

взмулювання гідроелеваторна установка вводиться в роботу. 

Гідроелеватор 7 при всмоктуваннімає чотири вікна (діаметром 100 мм). При 

цьому він експлуатується з підпором. У таких умовах досить великі шматки 

твердого до вікон будуть надходити під дією власної ваги, а потім внаслідок 

розрідження будуть всмоктуватися в гідроелеватор. Як випливає з досвіду 

експлуатації апаратів [14], на дні зумпфа з маситвердого, що просипається, 

формується воронка з кутом природнього укосу 500 (лінія «в»), яка залишається в 

зумпфі на весь термін служби гідроелеваторної установки. 

Повний цикл роботи установки А протікає в такий спосіб. При нокпичуванні 

відповідного об’єму пульпи в зумпфі (до встановленої досвідченим шляхом оцінки 

верхнього її рівня) включається насос 38 (рис. 2). Засувки 19 і 20 при цьому закриті. 

Потім відкривається засувка 19 і робочий потік води від насоса 38 надходить у 

трубопровід робочої води 11 і далі – одночасно в сопла гідроелеваторів 7 і 8. 

Оскільки засувка 20 при цьому закрита, потік води з витратою рівною приблизно 

180 м3/год  направляється через приймальні (всмоктувальні) вікна гідроелеватора 7 

із взмулюванням осілої маси твердого навколо них (час взмулювання визначається 

дослідним шляхом). Після цього відкривається засувка 20, пульпа всмоктується за 

допомогою гідроелеватора 7 і подається їм на всмоктування гідроелеватора 8 і далі 

по пульповоду 16 у шламонакопичувач 15 або 37. У процесі розглянутого циклу 

роботи засувка 20 періодично закривається з метою промивання прийомних вікон 
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гідроелеватора 7 і взмулювання пульпи в зумпфі. Після видалення маси твердого, 

або, що те саме, очищення зумпфа засувки 19 і 20 послідовно закриваються й насос 

38 вимикається до наступного введення установки в роботу. 

Треба при цьому відзначити, що, як випливає з накопиченого досвіду 

експлуатації гідроелеваторів [14], використання вікон при всмоктуванні 

гідроелеватора 7 забезпечує забір гідросуміші (пульпи) практично будь-якої 

консистенції. 

При поступовому (можливому) зниженні подачі установки А внаслідок 

закономірного зношування її робочих органів (в основному сопел і камер змішання 

гідроелеваторів 7 і 8) необхідно ввести в роботу резервну установку Б. Процес 

відкачування пульпи останньої аналогічний попередньому. Важливим фактором 

нормальної експлуатації, як і раніше, залишається процес періодичного промивання 

всмоктувальної сітки всмоктування 18. 

Після ремонту, точніше після заміни, робочих елементів (гідроелеваторів 7 і 8) 

установки А остання знову вводиться в постійну експлуатацію. 

Необхідно також підкреслити, що геометрія робочих органів як основний А, 

так і резервної Б установок розрахована на гідротранспортування твердої маси з 

максимальним розміром часток 25мм. 

Далі важливо відзначити наступне. Поряд з використанням гідроелеваторної 

установки, за пропозицією фахівців ДП «Дзержинськвугілля» і шахти ім. Ф. Е. Дзер-

жинського, у розглянутій схемі було передбачено також застосування заглибних 

насосів. Точніше, у робочому стані перебував один такий агрегат, а другий – у 

резерві. Насос 25 рекомендовано було закріплювати за допомогою вертикальної 

ділянки 26  напірного трубопроводу на полиці 4. Напірний трубопровід 26 має 

оперативну засувку 28 і злив 29 із засувкою 30. Злив 29 необхідний для спуска води 

із трубопроводу 3 (після вимикання насоса 25, з метою виключення забучення й 

інтенсивного осадження шламу на внутрішніх стінках трубопроводу 26). До 

сказаного слід додати, що напірний трубопровід 26 заглибного насоса 25 частково 

розміщено в похилому ходці 41, а скидання води з нього здійснювався на вході у 

водозбірники 42.  

При цьому насос 25 був призначений тільки для відкачування водоприплива. 

Проте в процесі використання заглибних насосів у розглянутих умовах було 

встановлена досить низька надійність їх роботи. Ресурс їх до виходу з ладу не 

перевищував іноді декількох діб. Тому в якості основних засобів відкачування й 

очищення зумпфа остаточно були прийняті розроблені насосно-гідроелеваторні 

установки. 
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Додаток Б 
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Додаток В 

Оцінка погрішності експериментального визначення робочих параметрів 

і ККД  двоступінчастого апарата 

 

Відносна погрішність непрямих вимірів параметрів робочого режиму апарата 

визначалася з використанням наступних залежностей [42, 69]. 

Відносна погрішність вимірів подачі апарата й робочого насоса 

%128,15,03,0
4

1
5,04

4

1
4 222222   MhdQнQa  , 

де %5,0d  – відносна  погрішність виміру внутрішнього діаметра 

трубопроводу (у місці виміру витрати води); 

%3,0h  – відносна  погрішність виміру перепаду рівнів води в трубках 

п'єзометра вимірника витрати води «ІСКРА-2»; 

%5.0M  – відносна  погрішність визначення коефіцієнта витрати K . 

Відносна погрішність виміру тиску (напору) робочого насоса: 4,0
HH . 

Відносна погрішність виміру тиску (напору) робочого апарата: 

%4,0Ha . 

Відносна погрішність виміру геометричної висоти нагнітання апарата: 

%5,0
ГАH . 

Оскільки ККД  апарата а  визначається формулою (5.3): 

Р

HaГА

P

BC
А Н

НH

Q

Q 
 , 

та з урахуванням вищенаведеного й рекомендацій [42] можна записати наступну 

залежність для середньої квадратичної помилки а : 

22222

ГАa ННаНнQнQa   . 

У результаті розрахунків встановлюємо, що %76,1
а
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Додаток Г 
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Додаток Д 

 


