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ЕНЕРГО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ВАКУУМНИХ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗОВАНИХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ 
 

Виконано аналіз експериментальних досліджень та чисель-
них розрахунків робочих циклів вакуумних систем, який свідчить 
про те, що двом однаковим вакуумним насосам при однакових зна-
ченнях параметра живильних труб різних діаметрів ST відповіда-
тиме один і той же графік робочого циклу. Це дозволило, користу-
ючись теорією подібності, при всіх інших однакових умовах, поши-
рити результати одного досліду на живильні труби інших розмірів. 

Ключові слова: вакуумна система; живильна труба вакуум-
системи; фізичне та математичне моделювання; теорія перерахун-
ку параметрів. 
 

Стан проблеми. Успішна експлуатація автоматизованих насос-

них станцій (АНС) залежить від підтримання їх основного та допомі-

жного обладнання у справному стані, роботи насосів у режимах ви-

соких коефіцієнтів корисних дій, дотримання контролю за витратою 

насосів, впровадження засобів автоматики і телемеханіки. Ефектив-

ним видом заливу та подальшого підтримання у залитому стані від-

центрових насосів є використання вакуумних систем.  

Актуальність. Кожна сучасна насосна станція є гідроенергети-

чним вузлом, що складається із гідротехнічних, енергетичних і буді-

вельних споруд, гідромеханічного і енергетичного обладнання [1]. 

Вакуумні системи належать до допоміжного обладнання АНС, але 

забезпечують безперебійну роботу основних насосних агрегатів, то-

му вивчення їх технологічних процесів є актуальним питанням. 

Об’єктом досліджень є робочі цикли вакуумних установок, а предме-

том досліджень – конструкції вакуумних установок, тривалість робо-

чого циклу вакуум-систем та вплив параметрів вакуумної установки 

на характер її роботи. При вивченні технологічних процесів вакуум-

них установок використовувався метод експериментальних дослі-
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джень, а при обробці отриманих матеріалів – методи математичної 

статистики, фізичного та математичного моделювання. 

Метою досліджень є удосконалення існуючих та розробка но-

вих аналітичних та чисельних методик розрахунку технологічних 

процесів вакуумних систем АНС та розробка нових пристроїв для за-

ливу відцентрових насосів. Для досягнення поставленої мети були 

сформульовані такі задачі: проаналізувати та удосконалити моделі і 

методи аналітичних та чисельних розрахунків робочих циклів вакуу-

мних установок; розробити на ЕОМ програми розрахунку робочих ха-

рактеристик вакуум-насосів або ежектора; виконати експеримента-

льне визначення розрахункових параметрів робочого циклу вакуум-

ної системи і експериментальну перевірку запропонованих методик 

розрахунку; провести оцінку впливу характеру та розмірів окремих 

елементів вакуум-системи на  її технологічний процес та дати відпо-

відні рекомендації з метою збільшення тривалості часу роботи ваку-

умної установки. 

Викладення основного матеріалу. На рис. 1 наведено констру-

кцію експериментальної установки [8].  
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Рис. 1. Розрахункова схема вакуумної установки: 

1 – вакуумний насос; 2 – усмоктувальна  лінія вакуумного насоса;  

3 – комунікація, що відводить повітря із корпусу відцентрового насоса у  

вакуумний котел; 4 – вакуумний котел; 5 – живильна труба вакуумної уста-

новки; 6 – напірна труба відцентрового насоса; 7 – відцентровий насос;   

8 – усмоктувальна  лінія відцентрового насоса 

 

Розроблено методику проведення досліджень для зняття робо-

чих характеристик вакуум-насоса та ежектора і параметрів робочого 
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циклу вакуумної системи та методику досліджень для визначення 

впливу заливу вакуумного насоса на його робочу характеристику, а 

також для визначення витрати повітря, підсмоктаного до вакуум-

системи. Експериментально були отримані характеристики вакуум-

ної установки. 

Залежність для перерахунку об'ємної витрати повітря (Q), 

пiдсмоктаного у вакуумний котел, у координати масової витрати (G),  

описується лінійною залежністю  

G=hвак,                                   (1) 

де hвак – вакуум у вакуумній системі, м; ,   – емпіричні коефіцієнти. 

Основною характеристикою роботи вакуум-системи є її робочий 

цикл (рис. 2). Робочий цикл вакуумної системи – це назва технологіч-

ного процесу, під час якого робочі та резервні насоси насосної стан-

ції з допомогою вакуумних систем перебувають у готовності до пуску, 

тобто у залитому стані. 
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Рис. 2. Графік  робочого циклу вакуумної установки 
 

Рис. 2. Графік  робочого циклу вакуумної установки 
 

Складається цей цикл, як правило, з трьох характерних періо-
дів: 

- період роботи вакуум-насоса, коли вакуум зростає  від  

hвак,А=ZА  до hвак,В, а рівень води у вакуум-котлі (за рахунок відкачу-
вання повітря) збільшується від відмітки ZА до ZВ; 

- період добігання рівня води у вакуумному котлі до свого мак-
симуму, коли при відключеному вакуум-насосі рівень води за раху-
нок підсмоктуючої сили вакууму продовжує збільшуватися від ZВ до 

ZС, а вакуум, навпаки, внаслідок підсмоктування до вакуум-котла  

повітря зменшується від hвак,В до hвак,С=ZС; 
- період спрацювання рівня води і вакууму у котлі, коли за ра-

хунок пiдсмоктування повітря із зовні та газовиділення всередині 

установки  вакуум і рівень води у котлі одночасно знижуються від 
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hвак,С=ZС до hвак,А=ZА=ZА.  
Тривалість кожного із вищеназваних періодів становить відпо-

відно t1, t2 та t3, а  тривалість усього робочого циклу tц=t1+t2+t3.  
Щодо шляхів збільшення тривалості робочого циклу вакуумної 

установки, то вони у більшості випадків пов’язані із додатковими за-
тратами енергії або коштів. Так, наприклад, збільшення висоти і 

площі вакуумного котла і площі живильної труби вимагає додатко-
вих капіталовкладень [3]. Але, з іншого боку, збільшення тривалості 
робочого циклу зменшує спрацювання обладнання установки і ви-
трати енергії при її експлуатації. Тому вибір оптимальних розмірів 

вищеназваних елементів вакуумної системи є інженерно-
економічною задачею. Результати експериментальних досліджень 
представлені у табл. 1. 

Таблиця 1 

Вплив параметрів вакуумної установки на тривалість її  

робочого циклу 

Параметр 
t1+t2, 

c 

tц=t1+t2+t3, 

c 
hвак B, 

м 

ZB, 

м 

hвак,C =ZC 

м 

ZA= 3,0 м 88 1020 6,06 3,50 3,85 

       3,2  80 945 6,40 3,72 4,07 

       3,4  76 865 6,75 3,94 4,21 

       3,6 70 780 7,13 4,16 4,53 

 d=  50  мм 60 855 6,65 3,36 3,65 

       81,5 49 945 6,40 3,72 4,07 

       200 30 1245 4,60 4,39 4,25 

t1=   15 c 39 615 5,28 3,41 3,68 

        30 56 945 6,40 3,72 4,07 

        45 60 1175 7,13 4,07 4,06 

        60 65 1330 7,59 4,43 4,40 
 

Наприклад, із збільшенням початкового рівня води ZА від 3,0 до 
3,6 м, тобто із зменшенням повітряного прошарку у вакуум-котлі 
(ZK=4,56 м=const), час робочого циклу скорочується від 1020 до 780 с.  
Отже, доцільно назначати відмітку початкового рівня по можливості 
більш низькою, але не нижче відмітки верхів корпусів відцентрових 
насосів, розміщених під  заливом. Збільшення діаметра (а відповідно 
і площі поперечного перерізу) живильної труби d від 50 до 200 мм 
(внаслідок збільшення притоку води у вакуумний котел) призводить 
до зменшення другого періоду робочого циклу вакуум-системи, але 
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помітно збільшується тривалість циклу tц від 855 до 1245 с [6]. 
Збільшення площі поперечного перерізу SK  вакуум-котла від 

0,3 до 0,9 м2 призводить до збільшення тривалості tц від 676 до 993 с. 
Очевидно, що із збільшенням об’єму котла тривалість циклу збіль-
шується, що пояснюється більшим об’ємом повітряного прошарку ва-
куумного котла. Оскільки вартість котла при цьому також збільшу-
ється, то питання про розміри котла потрібно вирішувати на основі 
техніко-економічного порівняння варіантів.  

При збільшенні часу роботи вакуумного насоса у робочому цик-
лі t1 від 15 до 60 с, спостерігалося збільшення тривалості робочого 
циклу tц від 615 до 1330 с [6]. Це пояснюється тим, що за більший 
проміжок часу рівень води у вакуум-котлі підніметься на вищу відмі-
тку, а швидкість спадання рівня води при подібних умовах експлуа-
тації вакуумної установки  буде практично однаковою. 

Збільшення коефіцієнта витрати живильної труби  від 0,2 до 
0,7 призводить до збільшення тривалості робочого циклу tц від 807 

до  964 с. Оскільки при усіх інших рівних умовах  зростає разом із 
збільшенням діаметра труби і зменшенням її довжини, то живильну 
трубу доцільно встановлювати по можливості більших поперечних 
перерізів і по можливості більш короткою. 

Розроблено на ЕОМ програми розрахунку робочих характерис-
тик вакуум-насоса або ежектора, робочого циклу вакуумної системи 
АНС, оснащеної вакуум-насосом або ежектором із вертикальним та 
горизонтальним вакуум-котлами, часу заливу відцентрового насоса 
з урахуванням поздовжнього профілю усмоктувальної труби [6].  

На основі проведених досліджень виконано порівняння робо-
чих циклів вакуумних систем, оснащених вакуум-насосом або ежек-
тором, із вертикальним або горизонтальним вакуум-котлами, що до-
водять перевагу використання вакуум-насосів та рівність тривалості 
робочих циклів вакуум-систем, оснащених вертикальним і горизон-
тальним вакуум-котлами. Проведено перевiрку методики розрахунку 
часу заливу відцентрового насоса, яку виконано на діючій насосній 
станції меліоративно-екологічного комплексу базового господарства 
науково-навчально-виробничого центру «Світанок» в селі Бичаль 
Костопільського району Рівненської області [9]. 

Розглянемо енергоекономічне порівняння роботи вакуумних 
установок АНС, оснащених вакуумним насосом і ежектором. Для цьо-
го було проведено ряд досліджень робочих циклів вакуумної систе-
ми, оснащеної різними вакуум-насосами (РМК-2* та RV-550-01-EE) і 
ежектором із трьома змінними соплами з діаметрами 25, 30 і 35 мм. 
Результати досліджень наведено у таблиці 2. Крім того, було прове-
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дено ряд розрахунків на ЕОМ робочих циклів вакуумних систем, що 
оснащені іншими вакуумними насосами типу КВН, ВВН і РМК. Ре-
зультати розрахунків також показано у табл. 2. 

Як видно із таблиці, при усіх однакових геометричних парамет-
рах вакуумної системи та рівному часі роботи вакуум-насоса або 
ежектора, кращі енерго-економічні показники мають вакуумні насо-
си. 

Крім того, пуск ежектора потребує увімкнення відцентрового 
насоса, що подаватиме робочу рідину у камеру змішування ежекто-
ра. Цей насос, у свою чергу, теж потрібно постійно тримати під зали-
вом, що потребує установки одного вакуумного насоса (це особливо 
актуально під час першого пуску).  

Тому при проектуванні систем заливу відцентрових насосів ре-
комендується встановлювати саме вакуум-насос.  

Вакуумні установки насосних станцій, як правило, оснащені ве-
ртикальними вакуум-котлами, але інколи на насосних станціях вла-
штовують і горизонтальні вакуум-котли. Як приклад, можна навести 
вакуумну установку насосної станції підкачки «Ворзельський» Киє-
во-Святошинського району Київської області. 

Таблиця 2 

Енерго-економічні характеристики вакуумної системи залежно 

від марки вакуум-насоса або діаметра сопла ежектора 

Марка   
вакуум-
насоса 

Час ро-
бочого 
циклу,   

tЦ, с 

К-ть уві-
мкнень обла-
днання за рік, 

n, шт. 

Час роботи 
ел. двигу-
на, tдв, год 

Витрачена 
енергія, 

Е, кВт·год 

Вартість 
ел.енергії 
S, грн/рік 

вакуум- насоси 

КВН-8 562 56153 476, 94 1335, 4 173, 60 

ВВН-1,5 968 32601 271, 68 1086,7 141, 27 

ВВН-12 1240 25450 212, 08 4241, 6 551, 41 

РМК-2* 840 37569 313, 08 3130, 8 407, 00 

РМК-4 1223 25803 215, 03 15052, 1 1956,77 

RV-550-01-
EE 

753 41910 349, 25 2619,4 340, 52 

сопло  
25мм 

 
272 

ежектор 
115942 

 
966, 18 

 
16908,15 

 
2198,06 

сопло  
30мм 

416 75808 631, 73 11055,28 1437,19 

сопло  
35мм 

373 84547 704, 56 12329,8 1602,87 
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Тому було проведено спеціальне дослідження робочих процесів 

вакуумних установок із горизонтальними вакуум-котлами. Для 

об’єктивності та достовірності порівняння, а також для можливості 

співставлення результатів розрахунку, розміри вакуумних котлів бу-

ли прийняті однаковими (DK=0,8 м, lK=1,8 м). Однаковими також 

приймалися об’єми повітряних прошарків у вакуумному котлі 

VП=0,782 м3 і початкові рівні води у вакуумних котлах  (ZA=3,106 м). 

Результати аналізу свідчать про те, що тривалість робочих цик-

лів у обох випадках компоновки вакуумних установок є практично 

однаковою (відповідно, 872,4 с – для горизонтального вакуум-котла і 

876 с – для вертикального). Виконані дослідження свідчать про те, 

що обидва варіанти компоновки вакуумних систем  з енергетичної 

точки зору є абсолютно однаковими, і перевага того чи іншого варіа-

нту визначається лише умовами розміщення вакуумної системи у 

приміщенні насосної станції і зумовлюється вимогами розміщення 

основного та допоміжного обладнання. 

Розроблено удосконалений метод визначення параметрів підс-

моктаного повітря, сутність якого полягає у тому, що замість розв'я-

зання системи із 35 рівнянь, необхідно визначити середні значення 

масової витрати повітря   ,
n

n
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Після цього задаємося будь-яким із параметрів витрати повітря 

через нещільності вакуум-системи, що омиваються водою (G) або 

через нещільності, що знаходяться у повітрі  (SH), – і визначаємо ін-

ший 

    .
E

GG
S

cep

cep

Н




                     (2)  

Перевірка запропонованої методики показує, що похибка буде 

у межах точності розрахунку (близько 2%), якщо прийняти 

G+SH·Е=const=G´сер.  

Розглянуто питання використання принципів подібності для 

перерахунку характеристик робочого циклу вакуумної установки із 

дотриманням виконання умов подібності натурних і модельних па-

раметрів системи [5]. Описано методику визначення приведеної 
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площі живильної труби SТ. У результаті розрахунків було отримано 

середні значення  Для кожної серії дослідів будуємо криву (рис. 3). 

Користуючись цією кривою, можна побудувати графіки робочого ци-

клу для будь-якої вакуумної установки, оснащеної живильною тру-

бою, що має показник ST  менший, або рівний, ніж максимальне 

значення показника на малюнку 3, тобто менше, ніж 20,0116 .Т мS  
 

Крива =f(h/d) свідчить про те, що при зменшенні відкриття за-

сувки коефіцієнт витрати  спочатку зменшується дуже повільно, а 

потім швидкість зменшення його безперервно зростає і при відкритті 

h/d=0 коефіцієнт витрати також виявляється рівним нулю [4]. 
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Рис. 3. Крива =f(h/d) 

 

Виконана перевірка на вакуумній установці, оснащеній живи-

льними трубами з діаметрами dm=200 мм, dm=81,5 мм і   dm=50 мм по-

казала, що координати характерних точок графіків  робочих циклів 

вакуумних систем, що порівнюються, практично співпали. Для ви-

значення параметра приведеної площі живильної труби вакуум-

котла  отримано залежність 

      
,

4 3
42

3
42
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T

dnl

dd
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              (3)

  

де l  – довжина труби, м; n – коефіцієнт шорсткості стінок труби; i –

сума коефіцієнтів місцевих опорів; d – діаметр труби, м. 

Із отриманої формули видно, що із збільшенням діаметру труби 

d параметр ST зростає, а при зростанні довжини труби l, коефіцієн-

та шорсткості стінок труби n та суми коефіцієнтів місцевих опорів i 

– він навпаки зменшується. Оскільки при виведенні залежності не 

вводилися жодні обмеження, то вона справедлива для будь-яких 

значень d, l, n та i  живильних труб вакуумних котлів. Після цього 
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визначаємо, як впливає параметр ST на такі показники, як трива-

лість робочого циклу tц, тривалість третього періоду спадання рівня 

води у вакуумному котлі t3, вакууму hвак,B  та на рівні води у вакуум-

котлі ZB та ZC . 

Для  більшої наочності на рис. 4 наведено графіки залежності 

чотирьох вищеназваних параметрів робочого циклу від параметра 

ST.  

Графіки свідчать про те, що зі збільшенням ST вакуум hвак,B         

знижується, а рівень ZB, навпаки, зростає. У границях різниця  (hвак,B-

ZB) прямує до нуля. Взаємне наближення hBAK,B  та  ZB призводить до 

скорочення тривалості другого періоду  (t2) у робочому циклі. 
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Рис. 4. Графіки залежності l, n, d та i від коефіцієнта витрати  

 

Вертикальними перерізами графіків на рис. 4  отримуємо дані 

для побудови графіків робочого циклу.  

Висновки. Побудовані графіки залежності параметрів l, d, n та 

i від коефіцієнта витрати живильної труби  свідчать про те, що зі 

збільшенням l, n та i коефіцієнт витрати живильної труби зменшу-

ється, а з рис. 4 випливає, що зі зменшенням  тривалість робочого 

циклу вакуумної установки при постійній тривалості роботи вакуум-

насоса також зменшується, що призводить до збільшення енергоєм-

ності робочого процесу вакуумної установки. Отже, для економії при 

експлуатації вакуумної установки довжину живильної труби, коефі-

цієнт шорсткості і коефіцієнт місцевих опорів слід якомога зменшу-

вати. 
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ENERGY AND ECONOMIC INDICATORS OF VACUUM SYSTEMS OF 
AUTOMATED PUMPING STATIONS 

 
As a result of the analysis of experimental studies and calcula-

tions of the operating cycles of vacuum systems, it is proved that two 
identical vacuum pumps with the same values of the parameter of 
feeding tubes of different diameters Sm are subject to the same work 
cycle schedule. This allows, using the theory of similarity, under all 
other identical conditions, to extend the results of one experiment to 
the feeding tubes of other arrangements. The object of research is the 
working cycles of vacuum installations, and the subject of research is 
the design of vacuum installations, the duration of the working cycle 
of vacuum systems and the influence of the parameters of the vacuum 
installation on the nature of its operation. The method of experimental 
research was used in the study of technological processes of vacuum 
installations, and the methods of mathematical statistics, physical and 
mathematical modeling were used in the processing of the obtained 
materials. The aim of the research is to improve the existing and de-
velop new analytical and numerical methods for calculating the tech-
nological processes of vacuum systems of automated pumping sta-
tions and to develop new devices for the filling of centrifugal pumps. A 
method of research to remove the performance of the vacuum pump 
and ejector and the parameters of the operating cycle of the vacuum 
system and research methods to determine the impact of the vacuum 
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pump bay on its performance, as well as to determine the flow of air 
sucked into the vacuum system. The issue of using the principles of 
similarity to recalculate the characteristics of the operating cycle of 
the vacuum unit in compliance with the conditions of similarity of full-
scale and model parameters of the system. A special study of the 
working processes of vacuum units with horizontal vacuum boilers 
was conducted. Studies show that both options for the layout of vacu-
um systems from an energy point of view are exactly the same, and 
the advantage of one option is determined only by the conditions of the 
vacuum system in the pumping station and is determined by the re-
quirements of the main and auxiliary equipment. To save energy dur-
ing the operation of the vacuum unit, the length of the feed pipe, the 
roughness factor and the local resistance factor should be reduced as 
much as possible. 

Keywords: vacuum system; feeding tube of vacuum system; 
physical and mathematical modeling; theory of parameter recalcula-
tion. 
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ЭНЕРГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ВАКУУМНЫХ  
СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
 

В результате анализа экспериментальных исследований и ра-
счетов рабочих циклов вакуумных систем доказано, что двум оди-
наковым вакуумным насосам при одинаковых значениях парамет-
ра питательных труб разных диаметров ST отвечает один и тот же 
график рабочего цикла. Это позволяет, пользуясь теорией подобия, 
при всех других одинаковых условиях, распространить результаты 
одного опыта на питательные трубы других разметов. 

Ключевые слова: вакуумная система; питательная труба ваку-
умной системы; физическое и математическое моделирование; те-
ория пересчета параметров. 
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