
РЕМОНТ НАСОСІВ  

Урок №77 

Будова і принцип дії поршневих та плунжерних насосів 

 
Поршневими насосами перекачують любі по в'язкості рідини. Ними 

зручно користуватися для перекачування невеликої кількості рідини при 

високих і різко змінних напорах в умовах постійної їх витрати. 

Відео-матеріали до уроку: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=6DJYcXB7mKU&feature

=emb_logo 

В насосах, в яких створюють тиск до декількох десятків атмосфер, 

використовують дискові поршні. Їх і називають поршневими насосами. В 

насосах, в яких створюється тиск до декількох сот атмосфер, використовують 

замість дискових поршнів плунжери – довгі циліндричні штоки. Такі насоси 

називають плунжерними насосами. 

До основних частин поршневого насосу (рис. 1) відносяться: циліндр з 

поршнем або плунжером, клапанна коробка, всмоктувальний і нагнітальний 

клапани і трубопровід.  

 

Рис. 1. Схема поршневого насоса. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=6DJYcXB7mKU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=6DJYcXB7mKU&feature=emb_logo


Робочий орган насосу – поршень 2, з’єднаний штоком 3 з 

кривошипним механізмом, здійснює всередині циліндра 1 зворотно-

поступальні рухи. Для того щоб між поршнем і циліндром не відбувалась  

втрата рідини, на боковій поверхні поршня встановлюють металеві або 

гумові ущільнювальні кільця, які щільно прилягають до внутрішньої стінки 

циліндра. Відстань S, на яку переміщується поршень всередині циліндра від 

однієї мертвої точки до іншої, називають довжиною ходу поршня. Два хода 

поршня (всмоктувальний і нагнітальний), що здійснюються при одному 

оберті валу кривошипного механізму, називають одним подвійним ходом 

поршня. 

В клапанній коробці розміщені клапани – всмоктувальний 6 і 

нагнітальний 8. Простір між поршнем і клапанами називають робочою 

камерою 7 насоса. Всмоктувальна труба 5 через всмоктувальний клапан 6 

з’єднує робочу камеру з нижнім резервуаром 4, а нагнітальна трубка 9 через 

нагнітальний клапан 8 – з верхнім резервуаром, із якого рідина надходить до 

місця споживання. 

 

Поршневий діафрагмовий насос для фільтр пресу 



Насос, у якого поршень виштовхує рідину тільки однією своєю 

торцевою частиною, називають насосом простої дії. Якщо циліндр насоса має 

дві робочі камери, які розташовані по обидві сторони поршня, і поршень по 

черзі виштовхує рідину із них, то такий насос називають насосом подвійної 

дії. 

Розглянемо принцип роботи поршневого насосу простої дії (рис. 1.). 

Припустимо, що поршень насосу рухається вправо, здійснюючи хід 

всмоктування. При цьому об'єм робочої камери збільшується, а тиск в ній 

зменшується і становиться нижче атмосферного, т. б. в камері утворюється 

розрідження. Вільна поверхня рідини в нижньому резервуарі (басейн, із 

якого насос забирає рідину) знаходиться під атмосферним тиском р0. Під 

дією різниці між тиском атмосфери і пониженим тиском рвс в робочій камері 

циліндра утворюється розрідження і рідина із резервуара надходить по 

всмоктувальній трубці в циліндр і, відкривши всмоктувальний клапан, 

заповнює простір робочої камери насосу. Коли поршень займає крайнє праве 

положення, рідина заповнює робочу камеру і всмоктувальний клапан 

закривається. 

 

 Рис. 2. Схема поршневого насоса подвійної дії 



 

 При зворотному русі поршня справа наліво (нагнітальний хід) 

поршень тисне на рідину, що заповнює простір циліндра і робочу камеру, і 

виштовхує її через нагнітальний клапан в нагнітальну трубу. 

 На рис. 2 зображена схема вертикального поршневого насосу 

подвійної дії. По обидві сторони циліндра такого насосу знаходяться дві 

самостійні робочі камери з відповідними всмоктувальними 2 і 5 та 

нагнітальними 3 і 4 клапанами. При русі поршня 1 зверху вниз в 

вертикальній камері проходить всмоктуванні рідини через клапан 5. 

Одночасно друга сторона поршня витісняє рідину із нижньої камери через 

клапан 3. Коли поршень рухається знизу вверх, в нижній камері проходить 

всмоктування, а в верхній – нагнітання. 

 Багатоциліндрові насоси являють собою з'єднання в одному агрегаті 

декількох насосів одинарної або подвійної дії. Вони приводяться в дію від 

одного загального валу і одного двигуна. 

  

Рис. 3. Схема плунжерного насоса 



  

          На рис. 3 зображена схема плунжерного насосу простої дії, що має 

повітряні ковпаки на всмоктувальному і нагнітальному трубопроводах. 

Верхня частина внутрішнього простору ковпака заповнена повітрям, а нижня 

– перекачуванню рідиною. 

        Коли плунжер 2 рухається з максимальною швидкістю і подача рідини 

перевищує середню подачу, надлишок рідини поступає в нагнітальний 

ковпак 3. Рівень рідини в ковпаку при цьому підвищується і рідина стискає 

повітря, що знаходиться над нею. Коли ж подача рідини зменшується (при 

пониженні швидкості плунжера) або припиняється зовсім (при 

всмоктувальному ході), рідина під тиском повітря, що розширюється в 

ковпаку продовжує поступати в нагнітальний трубопровід. 

        Таким чином, під дією змінного в невеликих межах тиску в ковпаку 

рідина в нагнітальному трубопроводі рухається більш рівномірно, майже з 

постійною середньою швидкістю. Точно так же внаслідок коливання тиску 

повітря в нижньому повітряному ковпаку 1 зрівнюється  коливання 

швидкості руху рідини при всмоктуванні, чим забезпечує більш рівномірну і 

плавну її течію по всмоктувальному тракті. 

 

Урок №78 

Ремонт поршневих насосів 

        Найбільш поширеними з поршневих насосів є прямодействующие і 

електропривідні. 

        Несправності електроприводних насосів виникають переважно через 

знос деталей гідравлічного циліндра і кривошипно-шатунного механізму, 



можливі дефекти, яких і способи ремонту аналогічні деталям поршневих 

компресорів. 

       Більшість прямодействующім насосів складається з двох парових 

(приводних) і двох гідравлічних циліндрів. При нормальній роботі ревізію 

циліндрів призводять через 5000 годин роботи. Основні несправності в групі 

парових циліндрів. 

1) порушення герметичності в місцях роз'ємів, вузлах ущільнення штоків і 

золотника парораспределітелей. Для усунення: змінюється прокладка, і 

видаляються дефекти в роз'ємах (задираки, нарости), змінюється набивка або 

ущільнення. 

2) Зменшення числа ходів при роботі на стабільних параметрах пари. 

Причина - порушення щільності між гільзою циліндра і поршнем або знос 

деталей паророзподілу. Якщо це зменшення супроводжується стуком - 

можна припустити поломку поршневих кілець, ослаблення кріплення поршня 

і штока або тріщину на гільзі циліндра. 

3) Робота поршневий групи ривками і взаємно неузгоджено. Це наслідок 

самовільного порушення регулювання механізму паророзподілу, яке може 

бути викликане ослабленням кріплення, або зносом в вузлах тертя. 

В іншому знос і ремонт деталей аналогічний ремонту поршневих 

компресорів. 

Слід мати на увазі, що, якщо знос деталей парових циліндрів також як і 

деталей поршневих компресорів, відбувається через тертя, то знос деталей 

гідравлічних циліндрів визначається, перш за все, властивостями продукту, 

що перекачується, який викликає корозію і ерозію, Цей вид зносу як правило 

значно перевищує знос тертям. 

Ремонт відцентрових насосів. 

В обсяг ремонтних робіт входять наступні заходи. 



При профілактичному огляді: 

1) перевірка осьового розбігу (не більше 0,15 мм) ротора 

2) очищення і промивання партерів підшипників, зміна масла, промивання 

маслопроводов; 

3) ревізія сальникової набивки і перевірка стану захисних гільз; 

4) перевірка стану напівмуфт і зміна мастила. 

При поточному ремонті: 

1) повне розбирання насоса з перевіркою зазорів в ущільненнях ротора в 

корпусі насоса, перевірка биття ротора; 

2) ревізія і заміна деталей торцевих ущільнень. 

При середньому ремонті: 

1) розбирання ротора насоса і повна дефектация всіх деталей; 

2) перевірка стану посадочних місць корпусу. 

При капітальному ремонті: 

1) ревізія всіх складальних одиниць і деталей; 

2) заміна робочих коліс, валів, ущільнюючих кілець корпусу, грундбукс, 

розпірних втулок. 

У зупиненому на ремонт насосі, перш за все, перевіряють збіг осей ротора і 

корпусу шляхом вимірів відстаней в двох площинах між валом і стінками 

сальникової коробки. Різниця вимірів в кожній площині не повинна 

перевищувати 0,1 мм. Велика різниця свідчить про знос вкладишів, зміщенні 

корпусів підшипників, знос шийок валу, його викривлень. 

Відновлення шийок вала проводиться в залежності від ступеня зносу 

електролітичним хромуванням, електролітичним залізненням, наплавленням. 



Робочі колеса виходять з ладу в результаті корозійного і ерозійного зносу, 

сильного осьового зсуву ротора або попадання в насос сторонніх предметів. 

При ремонті колеса відновлюються наплавленням пошкоджених місць з 

подальшою проточкою. Для деяких конструкцій можлива заміна диска. 

Знос окремих місць внутрішньої порожнини корпусу усувається 

наплавленням металу електрозварюванням. Ризики, забоїни, вм'ятини 

усуваються з поверхонь роз'єму шабером або заваркою. Значно зношені 

привалочних поверхні проточуються або фрезеруються. Можна також 

здійснити розточення зношених місць і запрессовку втулок з наступною 

расточкой до номінальних розмірів. 

Відео-матеріали до уроку: 

http://www.metalstanki.com.ua/remont-porshnevih-nasosov 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Jm1cVFt4o 

 

Урок №79 

Насоси шестерінчасті. 

Насос шестерний НШ, схема, принцип роботи 

1-секційні шестерні насоси і гідромотори 

2-х і багатосекційні шестерні насоси і гідромотори 

Шестерні насоси і гідромотори завдяки простій конструкції і надійності в 

роботі широко поширені в гідроприводах дорожніх машин. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X9Jm1cVFt4o


Принцип дії шестеренчатого насоса (рис. 1) полягає в наступному. 

Дві шестерні рівної ширини ведуча 1 і ведена 2 знаходяться в зачепленні і 

розташовані в корпусі 3 з мінімальним радіальним зазором. До торцевих 

поверхнях шестерень прилягають бічні стінки насоса. При обертанні 

шестерень рідина, що заповнює западини між зубами, переноситься 

шестернями по внутрішній поверхні корпусу (показано стрілками) з 

порожнини всмоктування А в порожнину нагнітання Б. 

Об'ємний ККД в основному залежить від витоків робочої рідини через 

зазори, утворені головками зубів і корпусом насоса, а також між торцевими 

поверхнями шестерень і бічними стінками корпусу. Крім того, додатково 

виникають витоку по лінії контакту зубів. Щоб зменшити радіальні витоку, 

зазор між шестернями і корпусом насоса роблять мінімальним, а для 

зниження торцевих витоків бічні стінки притискаються до торцевих 

поверхонь шестерень рідиною під робочим тиском. Максимальне значення 

ККД шестерних насосів - 0,8 ... 0,95. 

Насоси можуть бути використані як лівого, так і правого обертання. 

  

Відео-матеріали до уроку: 

https://mehanik-ua.ru/remont-mashin-i-oborudovaniya/268-osnovnye-

neispravnosti-shesterenchatogo-nasosa.html 

 

 

https://mehanik-ua.ru/remont-mashin-i-oborudovaniya/268-osnovnye-neispravnosti-shesterenchatogo-nasosa.html
https://mehanik-ua.ru/remont-mashin-i-oborudovaniya/268-osnovnye-neispravnosti-shesterenchatogo-nasosa.html


Урок №80 

Ремонт шестеренних насосів 

 

          На втрату продуктивності, що розвивається шестерним насосом при 

певних тисках, особливо великий вплив робить збільшення торцевих зазорів 

між шестернями і опорними втулками. Витоку через торцеві зазори 

приблизно в 3 рази більше, ніж через радіальні зазори при рівному значенні 

цих зазорів, так як при обертанні шестерень створюється опір течією масла 

по радіальних зазорах між виступами зубів і марнування отвором в корпусі; 

крім того, шлях руху масла по радіальних зазорах з порожнини нагнітання в 

порожнину всмоктування значно більше, ніж по торцевих зазорах. У той же 

час обертання шестерень сприяє витоку масла через торцеві зазори по ходу їх 

обертання. Таким чином, збільшення торцевих зазорів є основною причиною 

зменшення продуктивності і зниження тиску масла насосів. 

Знос деталей 

При розбиранні насоса після тривалої його експлуатації зазвичай виявляється 

знос корпусу в зоні шестерень по всій поверхні валиків і опорних втулок 3. 

Фланці насоса зносу практично не піддаються. Особливо сильно зношуються 

дотичні торці шестерень і опорних втулок, на поверхнях яких утворюються 

кільцеві задираки, хвилястість і ін. 

 Капітальний ремонт насоса, пов'язаний з реставрацією корпусу і заміною 

шестерень, доцільно проводити тільки в добре організованих ремонтних 

господарствах. Однак і в цьому випадку при ремонті зазвичай не 

відновлюють зношену внутрішню поверхню корпусу, так як радіальний зазор 



з боку нагнетательного отвори після заміни зношених шестерень і 

підшипників майже дорівнює зазору у нового насоса, а збільшений через 

насоса зазор з боку отвору всмоктування не чинитиме істотного впливу на 

нормальну роботу насоса. 

Ремонт шестерень насоса залежить від характеру їх зносу. Знос торців зубів 

усувають шліфуванням при дотриманні паралельності площин торців і їх 

перпендикулярності до осі зубчастого колеса в межах 0,015 мм. Шестерні із 

зношеним профілем зубів замінюють новими. 

Зазвичай шестерні виготовляють зі сталі 45 або зі сталі 40Х з загартуванням 

при нагріванні струмами високої частоти. Знову виготовлені або реставровані 

шестерні повинні відповідати таким технічним умовам: торцеве биття 

шестірні - не більше 0,01 мм; непаралельність торців - не більше 0,015 мм; 

биття зовнішньої поверхні щодо отвори - 0,015-0,02 мм; конусність і 

овальність по зовнішній поверхні - не більше 0,02 мм. 

Зношені в посадочних місцях підшипників валики шестерень замінюють 

новими, рідше відновлюють. Валики виготовляють зі сталі 20Х, цементують 

на глибину до 1,2 мм і гартують до твердості HRС 60-62. Шейки валів, які є 

поверхнями кочення голок, ретельно шліфують і доводять до шорсткості R а 

= 0,10 мкм. 

Опорні валики голчастих підшипників відновлюють або замінюють новими. 

При відновленні опорних втулок їх зношені торці шліфують для усунення 

слідів зносу. Після шліфування торців необхідно відновити канавки для 

проходу масла між зубами. Отвори опорних втулок расшліфовивают до 

діаметра, необхідного для установки найближчого за розміром стандартного 

голчастого підшипника, враховуючи при цьому діаметр шийки відновленого 

або заміненого валика. 

Для забезпечення нормальної роботи шестерень насоса опорні втулки 

шліфуються попарно в один розмір, при цьому паралельність торців повинна 

бути в межах 0,01 мм. Биття зовнішньої циліндричної поверхні втулки щодо 

осі її отвори допускається до 0,01 мм, а биття торців щодо осі отвору на 

найбільшому діаметрі має бути не більше 0,01 мм. Дотримання цих умов 

гарантує відсутність защемлення шестерень при малих торцевих зазорах. 

Після відновлення або заміни шестерень і опорних втулок визначається їх 

загальна ширина. З урахуванням цього розміру шліфують один з торців 

корпусу, щоб довжина посадочного отвору в корпусі (розмір А, рис. 52) була 

на 0,06-0,08 мм більше загального розміру по ширині шестерні і двох 

опорних втулок. При шліфуванні корпусу непаралельність його торців 



повинна бути забезпечена в межах 0,01-0,02 мм. Рівномірність і величина 

забезпеченого торцевого зазору між шестернями і торцями втулок є 

основним критерієм якості ремонту насоса. В окремих випадках необхідний 

торцевої зазор може бути забезпечений за допомогою прокладок з фольги, 

які встановлюються між торцями корпусу і фланцями. Однак цей метод 

регулювання недостатньо надійний і рекомендується тільки в окремих 

випадках до чергового планового ремонту. 

Для нормальної роботи насоса необхідно, щоб торець бурту втулки 6 (див. 

Рис1.) по всій поверхні прилягав до грундбуксе 7. При ремонті грундбуксу 

шліфують по площині до усунення слідів зносу. Торець бурту втулки теж 

шліфують, витримуючи перпендикулярність торця до осі отвору втулки; 

биття торця не повинно перевищувати 0,01 мм. 

Збірка і випробування. 

Перед складанням всі деталі ремонтується насоса необхідно промити в гасі і 

змастити тонким шаром мінерального масла, а голчасті підшипники промити 

в бензині і змастити солідолом. Площині корпусу, кришок і втулок не 

повинні мати забоїн і подряпин. Збірку насоса необхідно вести так, щоб 

зношена внутрішня поверхня корпусу була з боку отвору всмоктування, т. Е. 

Зліва, якщо дивитися з боку приводного вала, а дренажні канали на втулках 

були виведені в ту ж сторону. 

Щоб уникнути затиску і перекосу валів і шестерень гвинти кріплення 

фланців необхідно загортати поперемінно і до відмови, при цьому легкість 

обертання валиків перевіряють від руки. 

Відремонтований насос випробовують на спеціальному стенді для 

визначення продуктивності і об'ємного коефіцієнта корисної дії (К. П. Д.). 

Об'ємний К. П. Д. відношення продуктивності насоса при певному тиску до 

його ж продуктивності без тиску. Він характеризує якість ремонту насоса. 

Чим точніше і з меншими зазорами виготовлені сполучаються деталі, тим 

менше внутрішні витоку в насосі і тим більше значення об'ємного К. П. Д. 

Відео-матеріали до уроку: 

https://www.youtube.com/watch?v=9hG7SGW6I4Y&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=beY2DepCy1Q&t=3s 
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