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ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО 

ШЛАНГОВОГО БЕТОНОНАСОСА З ГІДРАВЛІЧНИМ ПРИВОДОМ 

 

Технічний рівень пропонуємого шлангового бетононасоса [1] може бути оцінено 

наступними показниками: 

- універсальністю – можливістю використання машини з широким діапазоном 

продуктивності (Птехн = 5…20 м3/год), використовуючи, при цьому, шланги різного 

діаметру (dшл = 32…75 мм), при простій принциповій схемі; 

- мінімальними витратами енергії та мінімальною вагою в порівнянні з діючими 

бетононасосами (зниження витрат енергії до 60 %); 

- підвищенням коеффіцієнта корисної дії в порівнянні з діючими шланговими 

бетононасосами на 17%; 

- підвищеною надійністю та середнім часом безвідмовної роботи бетононасоса на 

10%; 

- зменшеною нерівномірністю подачі бетонної суміші в транспортний трубопровід 

на 15%. 

При розрахунку показників технічного рівня бетононасоса з гідравлічним та 

механічним приводом, однаковими прийняті параметри робочого процесу машини: 

- продуктивність; 

- частота обертання ротора бетононасоса; 

- рухливість бетонної суміші; 

- максимальна висота та довжина транспортування бетонної суміші. 

В якості аналога брали бетононасос з механічним приводом, а проекту з 

гідравлічним. 

Ступінь відповідності параметрів оцінюваного бетононасоса з гідравлічним приводом 

бетононасоса розраховується за формулою [3] 
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де Ii  – параметричний індекс і-го параметра; Рі та А

iP  – відповідно, значення і-го 

параметра, який характеризує споживчі властивості оцінюваного бетононасоса і 

бетононасоса-аналогу. 

Показник уніфікації, який характеризує ступінь насиченості бетононасоса 

стандартизованими і уніфікованими деталями – коефіцієнт використання, визначається на 

підставі даних конструкторської документації за формулою [4] 
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де Пд – загальна кількість деталей, шт.; Пд0 – кількість оригінальних деталей, шт. 
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Зведений індекс показників технічного рівня розраховується за формулою: 
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де Ii – величина параметричного індексу і-гo параметру; Ві – величина вагомості і-го 

параметру. 

Рівень показників технічного рівня бетононасоса з гідравлічним приводом 

визначається за формулою: 
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де Іои – зведений індекс показників технічного рівня бетононасоса. 

Зведений індекс показника технічного рівня розробленого бетононасоса з 

гідравлічним приводом становить 0,95 (табл. 1) і, за класифікацією [4], відповідає вищій 

категорії якості (відповідає, за технічним рівнем, кращим аналогам). 

Конкурентоспроможність розробленого бетононасоса з гідравлічним приводом, 

розрахована за залежністю (4), становить 1,249, тобто бетононасоса з гідравлічним 

приводом за показниками технічного рівня перевищує аналог (бетононасос з механічним 

приводом). 

Нерівномірність подачі бетонної суміші пропонованим бетононасосом визначається 

коефіцієнтом нерівномірності подачі [5]: 

- при використанні гідравлічного привода: 
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де шлd – діаметр шланга, по якому подається суміш, м; n  – частота обертання ротора 

бетононасоса, хв -1; R – радіус шланга покладеного в корпусі бетононасоса; эпрk  – 

емпіричний коефіцієнт, що враховує втрати на тертя і взаємний вплив ділянок в щільовому 

просторі; hщ – висота щілини між стінками пережатого шланга; нр  – перепад тиску в 

насосі щодо початку всмоктування суміші; 0  – середня щільність бетонної суміші; v1 – 

максимальна окружна швидкість обертання ротора, при подачі бетонної суміші по 

гнучкому шлангу; v2 – мінімальна швидкість обертання ротора, при подачі бетонної суміші 

по гнучкому шлангу. 

- при використанні механічного привода: 
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Час його безвідмовної роботи бетононасоса визначається як [6]: 
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де   – сумарна інтенсивність відмов окремих елементів бетононасоса. 

 
Таблиця 1 –Оцінка показників технічного рівня бетононасоса з гідравлічним приводом 

Найменування основних 

параметрів 

Величина 

показників якості 

за варіантами 

Відносний 

показник 

технічного рівня 
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Зведений індекс 
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технічного рівня 
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1. ККД бетононасоса, % 80 97 0,9 1,0 0,042 0,05 

2. Пульсація   1,286 1,093 0,78 0,92 0,126 0,15 

3. Вага насоса m, кг 250 125 0,31 1,0 0,1 0,2 

4. Ресурс, год. 2,099∙104 2,077∙105 0,1 1,0 0,045 0,05 

5. Однакові показники – – – – 0,5 0,5 

Комплексний показник – – – – 0,813 0,95 

 

Висновок 

1. Розроблена методика та вперше встановлено технічний рівень бетононасоса з 

гідравлічним приводом. Розрахунковим шляхом установлено, що, за показниками 

технічного рівня, розроблений бетононасоса з гідравлічним приводом відповідає вищій 

категорії якості (відповідає за технічним рівнем кращим аналогам). Зведений індекс 

показника технічного рівня розробленого бетононасоса з гідравлічним приводом становить 

0,95, а конкурентоспроможність – 1,249. Доведено економічну ефективність від 

упровадження в виробництво і промисловість розробленого бетононасоса з гідравлічним 

приводом. 

2. Розроблена методика визначення технічного рівня бетононасоса з гідравлічним 

приводом може бути використана при оцінки технічного рівня будь-яких машин для 

виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. 
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