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УДК 621.86/87 

 

ГІДРАТРАНСПОРТ В ГАЛУЗЯХ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Любін М.В., канд. техн. наук, доц., Токарчук О.А., канд. техн. наук, доц., 

Яропуд В.М., канд. техн. наук, доц. 

Вінницький національний аграрний університет 

 

Установки гідравлічного транспорту застосовують для переміщення 

насипних вантажів. Гідравлічне транспортування є процесом переміщення 

твердих частинок насипних вантажів в суміші з водою по трубах або 

жолобах. Суміш насипного вантажу з водою, яка переміщується засобами 

гідравлічного транспорту, називається гідросумішшю або пульпою. 

Гідротранспортні установки ділять на напірні (переміщення по трубах) і 

безнапірні (переміщення самопливом по жолобах або трубах). Принцип дії 

гідравлічних транспортних установок полягає в передачі енергії рухомої 

води частинкам насипного вантажу і переміщенні їх із заданою 

швидкістю [1]. 

У напірних установках пульпа набуває енергії за рахунок роботи 

насосів. У безнапірних (самоплинних) установках пульпа переміщається 

під дією власної сили тяжіння. Гідравлічне транспортування вантажів 

знайшло певне застосування в агропромисловому виробництві. 

В переробних галузях агропромислового виробництва 

гідротранспорт використовується для транспортування сировини на 

цукрових заводах, для транспортування овочів, фруктів а технологічних 

лініях їх переробки. До переваг гідротранспорту можна віднести: велика 

продуктивність та довжина транспортування, можливість транспортування 

по складних трасах, часткове очищення вантажу, що транспортується 

(промивання), можливість автоматизації технологічного процесу 

транспортування. До недоліків віднесемо: часткове зношення 

трубопроводів, великі витрати енергії, необхідність великих об’ємів води, 

можливість замерзання води взимку [2]. 

Ерліфт (від англійського air – повітря і lift – піднімати) – 

транспортування гідросуміші (вода + вантаж) здійснюється за допомогою 

повітря. Такі установки використовуються для транспортування рідких та 

насипних вантажів по вертикалі. Їх схеми показані на рис. 1. 
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    a)                                             б)                                   в) 

Рисунок 1 – Гідротранспортні підйомники (ерліфти): а – ерліфт для 

води; б – ерліфт для піску; в – ерліфт для цукрового буряка 

 

На (рис. 1, а) показаний ерліфт для води. По трубопроводу 1 

нагнітається повітря до труби 2 ерліфта. Бульбашки повітря піднімаються 

по трубі ерліфта і витісняють частинки води, які там знаходяться. 

Труба ерліфту повинна бути встановлена вертикально, оскільки при 

нахилі труби бульбашки, що піднімаються, утворюють повітряний мішок, 

який, руйнуючи суміш, перешкоджає її подачі. 

Горизонтальні трубопроводи, можуть бути приєднані до верхнього 

кінця вертикальної труби, мають довжину 600-700 м. 

Конструкція ерліфту повинна відповідати наступним вимогам: 

внутрішня поверхня труби повинна бути гладкою; з'єднання труб – 

герметичним; не повинно бути звужень, особливо в місці нагнітання повітря; 

у місці виходу рідини рекомендується робити розтруб, що розширюється. 

На (рис. 1, б), показаний ерліфт для піску. Добутий пісок з водою із 

збірки 1 по трубопроводу 2 за допомогою повітря, що нагнітається по 

трубі 3, поступає на сито 4 і видається через отвір 5. Вода по стрілці  

поступає в потік води з піском. Ерліфт може піднімати з піском і камені з 

свердловин завглибшки 500-600 м. 

Ерліфт для подачі цукрового буряка показаний на (рис. 1, в). Суміш 

води з буряком 1 опускається в колодязь 2 і по трубі 3 видається в 

приймач 4 для буряка за допомогою стислого повітря, що поступає по 

трубі 5. При такому способі подачі буряк додатково промивається, і 
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цукристість його не знижується. Ерліфти використовують також для 

подачі картоплі, яблук і т.д. 

Робоча швидкість пульпи (м/с) [2]: 

 = 4 QV /3600D
2
     (1) 

де QV – витрата пульпи, м
3
/год; D – діаметр труби, м. 

Діаметр труби повинен задовольняти умові D ≥(2,5...3,0) amax (amax – 

розмір максимального шматка вантажу). 

Витрата пульпи (м
3
/год): 

QV  = П/вμоб,      (2) 

де QV – продуктивність, кН/год (по вантажу); μоб = 0,14...0,25 – об'ємна 

концентрація пульпи; в – об’ємна маса вантажу, т/м
3
. 

Витрата енергії пульпонасоса (кВт):  

P =p QV/(3600η),      (3) 

де η – ККД насосної установки, η = 0,38...0,6; р – необхідний тиск води (Па); 

QV – витрати пульпи (м
3
/год). p – потрібний натиск води 
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