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Pompy jednośrubowe są stosowane do transportu cieczy o dużej koncentracji 

części stałych. Sę one też używane jako silniki hydrauliczne końcówek wiertni. 
Głównymi zespołami pomp śrubowych jednowirnikowych sę: zespół ssęco-tłoczęcy, 

przepływowy i napędowy. Podstawowe części robocze tych pomp to rotor i stator. 

Rotor stanowi obrotowę część pompy połęczonę przegubowo z wałem napędowym. Wyko

nany jest w kształcie jednozwojowej śruby o skoku T/2. Stator zaś jest stałę częś

cię pompy połęczonę z jej korpusem w kształcie walca z otworem dwuzwojowej śruby 

o skoku T. Rotor napędzany jest silnikiem elektrycznym o mocy 22 kW za pośredni

ctwem motoreduktora i ułożyskowanego wału. Pomiędzy powierzchniami: zewnętrznę 

rotora i wewnętrznę startora zamknięte sę komory transportowe przemieszczajęce 

się ruchem śrubowym wzdłuż osi pompy. Wielkość przekroju powierzchni komór jest 

w każdym miejscu zespołu roboczego taka sama. Zapewnia to, przy określonych obro

tach pompy i ciśnieniu jednakowę jej wydajność, która wynosi około 40 m3/h w za

kresie ciśnień 0-2,5 MPa. Pompowana ciecz może swobodnie napływać do pompy lub 

być zasysana z poziomu poniżej otworu ssawnego do około H =Bm [l, 2]. s max 



Rys. 1. Stanowisko badawcze na hali montażowej "MEPROZET" w Brzegu 
(fot. W. W. Woźniak) 

Rys . 2. Zbiornik ciśnieniowy i pompa I-śrubowa HSP-100 (fot . W.W. Woźniak) 

.1 
:i 

,, 

1 



PRACA POMPY JEDNOŚRUBOWEJ - BADANIA METODĄ FILMOWĄ 99 

Rys. 3. Zbiornik z układem przelewowym (fot . W. W. Woźniak) 

Wał sprężysty pompy ma długość 2,5 m, a średnicę 35 mm. Wał wykonano ze stali 

50, ciągnionej i szlifowanej . Rotor pompy o podwyższonym ciśnieniu wykonuje w 
statorze ruchy obrotowe wokół swojej osi oraz posuwisto -zwrotne w przekroju sta

tora . Długość drogi przemieszczenia środka rotora o1 wynosi 4 e. "e" jest wartoś
cią mimośrodu ruchu rotora i wynosi 16,7 mm. Proces pompowania odbywa się przez 

przetłaczanie cieczy przez komory znajdujące się pomiędzy rotorem i statorem.Dłu

gość rotora wynosi 800 mm, a średnica 81 mm. Wykonano go ze stali 45 chromowanej . 

Obroty rotora dochodziły do 405 min-1 . W rurociągu ssawnym znajdowała się woda 

zabarwiona, która przepływała z ustaloną prędkością. Wytworzone na ssaniu pompy 

podciśnienie o wartości około 0,065 MPa powodowało powstawanie pęcherzy powietrza, 

a obracający się rotor zawirowania wody w osi rurociągu . Średnica rurociągu wyno

siła 100 mm. 
Stanowisko badawcze usytuowano w hali montażowej "MEPROZET" w Brzegu nad Odrą 

(rys. 1) . Warunki środowiskowe hali zmieniały się w małym zakresie, np. temperatu

ra otoczenia 15 + 4°c, a temperatura roboczego medium (wody) 17 + 2°c (1). Stano-
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Rys. 4. Pulpit sterowniczy stanowiska pomiarowego (fot. W. W. Woźniak) 

wisko pomiarowe składa się ze zbiornika wody (podziemnego), zbiornika pomiarowego 

i ciśnieniowego (próżniowego) (rys. 2). Do napełniania zbiornika ciśnieniowego 

służy pompa wirowa, do wytwarzania podciśnienia - próżniowa. Badane pompy układa

ne były na specjalnej wywrotnicy i obracane pionowo tak, aby część ssawna pompy 

była zanurzona w podziemnym zbiorniku (rys. 3). Pompa HSP-100 była zamontowana na 

stole tak, aby można ję było napędzać poprzez WOM cięgnika, połączony z silnikiem 

elektrycznym. Na innym stole można było badać pompę HSP-100, zmieniajęc jej obro

ty układem hydraulicznym zblokowanym z silnikiem elektrycznym. Sterowanie całoś

cią stanowiska odbywało się z pulpitu sterowniczego (rys. 4). 

Pracę pompy. jednośrubowej, poza klasycznymi badaniami, określono technikę fil

mowę zdjęć szybkich 600 i 300 kl·s-l za pomocę kamery filmowej Pentazet 16(3, 4, 

5). Badano elementy pompy, a mianowicie: 

1) wał sprężysty o długości 2,5 m przy obrotach 405 min-l (rys. 5), 

2) rotor pompy o podwyższonym ciśnieniu, przy obrotach 405 min-l (rys, 6), 
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Rys . 5. Wał sprężysty o długości 2,5 m - badania przy częstotliwości 600 kl•s-l 

(fot . W. W. Woźniak) 

3) rurociąg ssawny pompy paszowej HSP-100; zastosowano z przeszkloną obudową 

i zabarwioną wodą dla wykrycia procesu powstawania pęcherzy powietrznych powsta

jących wskutek podciśnienia na ssaniu o wartości około 0,065 MPa i zawirowań wy

tworzonych przez obracający się rotor (rys. 7) . 

Użyto taśmy filmowej 16 mm, barwnej, negatywowej Orwo NC-3, o czułości 19 DIN. 

Oświetlenie stanowiły lampy jodowo-kwarcowe o łącznej mocy około 25 kW (rys. 8). 
Wykonano też dokumentację badań za pomocą kamery filmowej 8olex Hl6, 24 kl·s-1 . 

Analizę jakościową i ilościową badanego materiału _ filmowego przeptowadzono za 

pomocą projektora Bolex 521, model europejski zasilany z sieci 220 V/50 Hz. Wypo

sażony on jest w stopklatkę, licznik kadrów i przesuwy taśmy filmowej od 18 do 

24 kl·s-1 i od 12 do 26 kl·s-l oraz po 1 klatce [4, 5] . 
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Rys . 6. Rotor porrpy śrubowej - badania 600 kl· s-l (fot. W. W. Woźniak ) 

Wyniki badań 

Badania składały się w zasadzie z dwóch części. Były to: 

a) Zapis przepływu cieczy w rurach: ssawnej i tłocznej pompy przy różnych pa

rametrach ciśnienia, ruchu rotora i obudowy pompy dla określenia charakterystyki 
kinematyki i sposobu zawieszenia pompy . 

Na podstawie materiałów filmowych stwierdzono zawartość powietrza w wodzie 

doprowadzanej do pompy i wychodzęcej z pompy, co przy jednoczesnym wykonaniu cha

rakterystyk Q = f(H ) pozwoliło ustalić rodzaj strat wydajności pompy. Ułatwiło to 

podzielenie ich na straty szczelinowe i wynikajęce z zawartości powietrza w wo

dzie jako straty objętościowe. 

Zarejestrowanie zmian ruchu rotora w obudowie dostarczyło materiału do opra

cowania kinematyki pracy pompy. Z filmu odczytano kierunek drgań obudowy pompy. 
Pozwoliło to na sprawdzenie prawidłowości równań ruchu, charakteryzujęcych pompę 

jako układ dynamiczny - drgajęĆy . Przeprowadzono porównanie wyników badań czujni

kami przyspieszeń i obliczeń teoretycznych z wartościami amplitud ruchu pompy za-
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Rys. 7. Zawirowania cieczy w rurocięgu ssawnym - badania przy częstotliwości 300 
i 600 kl• s-l (fot. W. W. Woźniak) 

rejestrowanymi na filmie. Film stanowił sprawdzenie i potwierdzenie części teo

retycznej i doświadczalnej badań. 

b) Rejestracja zmian ruchu wału napędowego pompy wirowej do gnojowicy, typu 

PUS-40, przeprowadzono dla określenia wartości amplitud i ułożenia wału w czasie 

ruchu obrotowego. 
Wał napędowy pompy pracuje jako wał o obrotach nadkrytycznych i jako taki 

przy uruchamianiu pompy przechodzi przez obroty krytyczne. Podczas badań kamerę 

filmowę istotnę rzeczę było zarejestrowanie wartości amplitud wału w czasie rozru
chu, punktów największego i najmniejszego wychylenia . W odniesieniu do zaprojek

towanej średnicy wału stwierdzono, że wał po przejściu przez obroty krytyczne•pra

cuje prawidłowo, a wartości amplitud nie przekraczaję dopuszczalnych. Mogłoby to 

bowiem spowodować zniszczenie wału. 

Wizualizacja filmowa badań pozwoliła na skrócenie okresu badań metodami kla

sycznymi i potwierdziła słuszność przyjętych teorii. 
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Rys. 8. Kamera filmowa Pentazet 16, ściany i oświetlacze oraz ekran - badanie 
przepływu cieczy przy częstotliwości 300 i 600 kl•s-l (fot . W. W. Woźniak) 
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B. B. Bos&H.IIK 

PAEOTA OJUIOlffiPBH4HOro HACOCA H EE HCCJIEĄOBAHHH 
C HCTIORb30BAHHEM łGIHOKAM:EPli 
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HccneAOB8HH.II COCT8BXeRY B3 AByx qacTeit, B qacTHOCTH: 
a) 0DHC8HHe npOTOKa ZHAKOCTB B COCYllteH H H8rHeTaTen&HO~ TpyOe 

Racoca ĄX.11 p83HYX napaMeTpOB ABBXeHH.11, ABHZeHH.11 poTopa H Kozyxa AX.11 
onpeĄeneHH.11 KRHeMSTHKH H cnoco6a noABeca aacoca. 

Ha OCHOB8HHH ~HXbNOBYX M8Tepaanoe 6YXO YCT8HOBneHO coĄepxaHHe 
B03ĄyX8 B BOAe DOABOABMOSł K Hacocy H. BblXOA.llll(eit H3 Hero, qTo npa OA
ROBpeueHHOM npoBeAeHHH xapaKTepHCTBK fl, = l(H) D03B0JlBXO opHeHTHpoaa
TbC.11 o BHĄe DOTepb npOB3BOAHTen&HOCTB Hacoca. 3TH noTepH pa3ĄeneHY 
aa ll(enHHHHe H OÓ'l>eMHYe. 

PeracTpapoeaBHe H3Meeeual ABHzeHH.11 poTopa a Koxyxe nosaonano pa
apa6oTaT& KHBeM8THKY pa60TY sacoca. 3TO D03BOnHno npoeepHTb Dp8BH~&
HOCTb ypaBHeHHit ABBZeRH.11, xapaKTepH3YJ)ll(HX R8COC KaK AHH8MHKO-BH6pa
PYDJJ0'10 CHCTeMy. CpaBHHBanK pesyn&T8TY HCXeĄOB8HHA C DOMOll(&IO ĄaTqH
KOB ycKopeHHA H TeopeTaqeCKHX pacqeTOB co aaaqeHH.IIMH 8MDXHTYA ABR
aeHB.11 sacoca DOK838HHYMH Ha ~Hn&Me. 

6) PerHCTP8IUl8 R3MeHeRHA ABHXeHH.11 DpHBOĄHoro Bana Hacoca. IlpH
BOĄHOit eax eacoca ĄX.11 XHAKOro B8B038 paOoTaeT K8K B8X C csepx- KpH
TaqeCKHMH o0opOT8MH H KBK T8KOBOit npoxo~T npa nycKe Hacoca B ABH
UHBe ąepea KpHTHąeCKHe o6opoTY. H3Mep.11XH aaaąeHH.11 8MDnHTYA Bana B 
NOMeHT nycKa H ToqeK caMoro Oox&moro H caMoro Manoro OTKnoHeHH.11. 

YcTaHoexeeo, qTo Bax nocne nepexoĄa qepes KpHTHqecxae o6opoTY 
pa60T8eT npaBHXbHO, a 3HaqeHH.II 8MDXHTYA He npeBYmaIOT AODYCTHMYX. 

W. W. Woźniak 

WORK OF A SINGLE-SCREW PUMP INVESTIGATED USING THE FILM TECHNIQUE 

S u m m a r y 

The respective investigations were divided into two parts: 
a) Record of the liquid flow in sucking and delivery pipe for different para

meters of pressure rotor and cover movement for determination of the kinematics 
and mounting way of the pump . 

The film materials allowed to find that in water ked into and out of the pump 
air is contained, what at a simultaneous working out characteristics of Q = f(H) 
enabled determination of the kinds of pump delivery losses. They were divided in
to interspacial and volumentric losses. 

Registration of the rotor movement changes in the cover enabled to elaborate 
the pump work kinematics. The film allowed to read the pump cover vibration kind, 
what enabled to check the correctness of the movement equations characterizing 
the pump as a dynamico-vibrating system. The investigation results were compared 
by means of sensors of acceleration and theoretical calculations with values of 
the pump movement amplitudes on the film. 

b) Record of changes of the pump transmission shaftmovement. The transmission 
shaft of the pump for liquid manure is working as a shaft of overcritical rota
tions and as such passes critical rotations at setting the pump into movement. 
Values of the shaft amplitudes at the starting moment as well as the points of 
the greatest and smallest deflection were measured. 

It has been found that the shaft upon passing oritical rotations is working 
correctly, the values of amplitudes not exceeding the admissible ones . 


