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1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
Цей стандарт установлює терміни та визначення понять 

щодо насосів, призначених для подачі рідини з низького рівня 
енергії на вищий (передачею механічної роботи, під дією сили 
тиску на середовище, обміну кількості руху використання енергії 
удару, в’язкості перекачуваного середовища, під ді̂ ю магнітного 
поля тощо).

Стандарт установлює приншіпи та сисіеми класифікації 
рідинних насосів, терміни та визначення основних понять, ви
користовуваних у науці, техніці і виробництві, в галузі насосо- 
будування.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, є обов’язковими 
для використання в технічній документації усіх видів, підручниках, 
навчальних посібниках, технічній та довідковій літературі.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Для кожного поняття встановлено один стандартизованим 

термін.
Недопустимі до вживання терміни-снноніми наведено в круглих 

дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нл».



У  випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні 
ознаки погтгь, замість їхнього визначення ставиться риска.

За потреби подано посилання на рисунки, наведені у додатку А.
У стандарті, як довідкові, подано німецькі (сіє), англійські (еп), 

французькі (й) і російські (ги) відповідники стащи-ртизованих термінів, 
узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також ви
значення російською мовою.

Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, 
синоніми —  курсивом.



З КЛАСИФІКАЦІЯ НАСОСІВ
3.1 К л а с и ф і к а ц і я  н а с о с і в  

з а  г і д р а в л і ч н и м  п р и н ц и п о м  д і ї

3.1.1 ьідцентр'вий насос 
Гідравлічна машина для збіль
шення елергії перекачуваної рі
дини внаслідок обертального 
руху робочого колеса 
(рисунки А1—А8)

de
еп
fr
ги

Kreiselpumpe 
centrifugal pump 
pompe centrifuge 
насос центробежный 
Гидравлическая машина для 
увеличения энергии пода
ваемой жидкости вслед
ствие вращательного дви
жения рабочего коаеса 
(Рисунки A l—А8)

3.1.1.1 радіальний насос
Відцентровий насос, в якому 
потік рідини проходить через 
робоче колесо в радіальному 
напрямку 
(рисунок А1)

de
еп
fr

ги

Radialkreiselpumpe 
radial flow (centrifug?1) pump 
pompe centrifuge a roue ra
diale
насо'* радиапьный 
Центробежный насос, в ко
тором поток жидкости прс - 
ходит через рабочее колесо 
в радиальном направлении 
(Рлсунок А1)

3.1.1.2 канальний насос
відцентровий насос, в якому 
потік рідини проходить через 
безлопатеве канальне робоче ко
лесо
(рисунок А2)

de
еп
fr

ги

Kanalradkreiselpumpe 
channel impelier pump 
pompe (f) centrifuge a roue 
a canaux
насос канальный 
Центробежный насос, в ко
тором пггок жидкости про
ходит через безлопастное 
канальное рабочее колесо 
(Рисунок А2)

3.1.1.3 напівосьові'.й насос 
Відцентровий насос, у якого 
потік рідп; и проходить через 
робоче колесо в напівосьокому 
напрямку 
(рисунки АЗ—А5)

de
еп
fr
ги

Halba\i:tlkrciselpumpe 
mixed 11.>w pump 
pompe hclicoci-iitrif;ige 
насос uojiyoceisoii 
UempoGe^Hi.iii насос, у ко
торого поток жидкости ripc -



ходит через рабочее колесо 
в полуосевом направлении 
(Рисунки A3—А5)

3.1.1.4 осьовий насос 
Відцентровий насос, у якого 
потік рідини проходить ерез 
робоче колесо в осьового на
прямку
(рисунки А6—А7)

с’е
en
fi
n i

Axialkreiselpump'e 
axial flow pump 
pompe helice 
насос осевой
Центробежный насос, у ко
торого поток жидкости про
ходит через рабочее колесо 
в осевом направлении 
(Рисунки Аб—А7)

? 1.1.5 боковоканальний насос
Відцентровий насос, у якого 
збільшення енергії рідини здій
снюється в міжлопатевому про
ст рі (комірках) крил - частого 
робочого колеса, що обертає
ться в концентричному корпусі 
й пі-оелає імпульс рідині, яка 
проході.гь через канал, що роз
ташований збоку від робочого 
колеса
(рисунок А8)

de
en
fi
n i

Seitenkanalpumpe 
side channel pump^ 
pompe à canal latéral 
насос боковоканальный 
Насос, y которого увели
чение энергии жидкости 
происходит в ячейках ^рыль- 
чатого рабочего колеса, вра
щающегося в концентри
ческом корпусе и перем- 
ющего импульс жидкости, 
которая проходит через ка
нал, расположенный сбоку 
от рабочего колеса 
(Рисунок А8)

3.1.2 об’ємний насос 
Насос, в якому збільшення енер
гії перекачувано''' рідини здій
снюється в замкненому робо
чою/ просторі (робочих каме
рах), об’єм якого поперемінно 
то зб-, шіується (фаза всмок
тування), то зменшується (фаза 
витгчення). Зміна об’єму ро
бочої камери (камер) дос? а- 
ється або як наслідок зво
ротно-поступального, або не
перервного обертального руху 
одного чи декількох робочих

de
en
fr
ni

Verdrangerpumpe 
positive displacement pump 
pompe volumétrique 
ласос объемный 
Касос, в котором увели
чение энергии перекачива
емой жидкости осущест
вляется в замкнутом рабо
чем пространстве (рабочих 
«лмерах), объем которого 
попеременно то увеличи
вается (фаза всасывания), 
то умень гается (фаза вы
теснения). Изменение объе-



органів (витісгеовачів). Впуск 
і  випуск із замкненої робочої 
камери регулюються за допо
могою відсікачів 
(рисунп  А9—А36)

ма рабочей камеры (к-шер) 
достигается либо вслед
ствие возвратно-поступа
тельного, либо кепрорыв- 
ного вращательного дви
жения одного или нес
кольких рабочих органов 
(вытеснителей). Впуск и вы
пуск из замкнутой рабочей 
камеры регулируются с по
мощью отсекающих эле
ментов
(Рисунки А9—А36)

3.1.2.1 осциляційний насос 
Об’ємний насос, у якого пе
ріодична зміна (збільшення та 
зменшення) об’єму рс5очої ка
мери (камер) здійснюється або 
внаслідок прямолінійного зво
ротно-поступального, або ко
ливного руху робочих органів 
(рисунки А9—А26)

de
еп
fr

ги

oszillierende Verdrängerpumpe 
reciprocating purip 
pompe volumetrique alter
native
насос объемный осцилли
рующий
Объемный насос, у кото
рого периодическое изме
нение (увеличение и умень
шение) объема рабочей ка
меры (камер) осуществля
ется либо вследствие пря
молинейного возвратно-по
ступательного, либо кача- 
тельного движения рабо
чих органов 
(Рисунки А9—А26)

3.1.2.2 ротаційний насос 
Об’ємний насос з робочими 
органами, що здійснюють не
перервний обертальний рух, ут
ворюючи цим робочі камери, 
об’єм яких періодично то збіль
шується в зоні низького тиску 
(фаза всмоктування), то змен
шується в зоні високого тиску 
(фаза витіснення)
(рисунки А27—А35)

de
еп
fi
rn

rotierende Verdrängerpumpe 
rotaiy displacement pump 
pompe volumetrique rotative 
насос объёмный ротацион
ный
Объемный насос с рабо
чими органами, соверша
ющими непрерывное вра
щательное движение, соз
давая при этом рабочие 
камеры, объем которых пе
риодически то увелкчпва-



ется в зоне низкого дав
ления (фага всасывания), 
то уменьшается в зоне ВЫ 
СОКОГО давления (фаза вы
теснения)
(Рисунки А27—А35)

3.1.3 струминний насос 
Апарат для збільшення енергії 
перекачуваної рідини змішуван
ням з приводним робочим с - 
редовищем (рідина, газ, пара) 
з використанням соплового ефек
ту
(р ісунки А37—А38)

de
еп
fr
ги

Strahlpumpe
ejector
gecteur
насос струйный 
Аппарат для увеличения 
энергии подаваемой жид
кости путем смешивания 
w приводной рабочей сре
дой (жидкость, газ, пар) 
с использованием сопло- 

го эффекта 
рисунки А37—А38)

3.1.3.1 рідинноструминііий насос 
(Робгче середовище: рідина)

(рисунок А37)

de
ел
fi
rn

Flüssigkeitsstrahlpumpe 
liquid ejector 
ejecteur a liquide 
насос ж. щкостноструйный 
(Рабочая среда: жидкоси,;

(Рисунок А37)

3.1.3.2 водоструминний насос 
(Робоче середов,т>де: вода гад 
тиском)

de
еп
fr
ru

Wasserstrahlpumpe
water ejr tor
hydro-ejecteur
насос водоструйный
(Рабочая среда: вода пол
давлением)

3.1.3.3 газоструминний насос 
(Робоче середовище: газ)

(рисунок А38)

de
en
fr
ru

Gasstrahlpumpe 
gas ejector 
ejecteur & gaz 
насос газоструйный 
(Рабочая среда: газ)

(Рисунок А38)



3.1.3.4 пароструминннй насос 
(Робоче середовище: водяна пара)

de
en
fi
n i

Dampfstrahlpumpe 
steam ejector 
ejecteur à vapeur 
насос пароструГ'чыг 
(Рабочая epe^a: водяной пар)

3.1.4 газліфтний насос 
Гідравлічний пристрій для збіль
шення енергії перекачуваної рі
дини змішуванням і  отримання 
емульсії зі стисіеним газгм 
(рисунок А39)

de
en
fi
n i

Gasmischheber 
gas lift pump
pompe système Mammouth 
на^ос газлиф^ний 
Гидравлическое устройство 
для увеличения энергии 
подаваемой жидкости пу
тем смешивания и полу
чения эмульсии с j  сжатым 
газом
(Рисунок А39)

3.1.5 гідроударний підйомник 
Пристрій для збільшенню енер
г ії перекачуваної рідини періо
дичним різким гальмуванням 
лбо раптової зупинки стовпа 
рідини у підводному рогож
ному трубопооводі. При цьому 
менша частина приводної рі
дини (подача) надходить у на
пірний трубопровід 
(рисунок А40)

de
en
fi
n i

Stoßheber 
hydr ulic ran 
bélier hydraulique 
подъемник гидроударныГ. 
Устройство для увеличения 
энергии подаваемой жид
кости путем периодичес
кого резкого торможения 
жидкостного столба в под
водящем разгонном трубо 
проводе. При этом мень
шая часть приводной жид
кости (подача) поступает 
в напорный трубопровод 
(Рисунск А40)

3.1.6 гідроелеватор 
Гідравлічний пристрій для збіль
шення енергії рідини шляхом 
підіймання її на вищий рівень 
(рисунки А41—А45)

de
en
fi
n i

Hebewerk 
hydraulic elevator 
élévateur a liquides 
гидроэлеватор 
Гидравлическое устройство 
для увеличения энергии жид
кости путем подъема ее 
на более высокий уровень 
(Рисунки А41—А45)



3.1.7 електромагнітний насос 
Насос без рухомих механічних 
частин, призначених для пода
ванім електропровідних рідких 
матеріалів (розплавлених ме
талів), у якого перекачуване 
середовгще переміщується під 
дією електромагнітних сил

1е
en
fi
n i

elektromagnetische Pumpe 
electromagnetic pump 
pompe électromagnétique 
насос электромагнитный 
Насос без подвижных ме
ханических частей для по
дачи электропроводящих жид
ких материалов (расплав
ленных металлов), у кото
рого подаваемая среда пе
ремещается под действием 
электромагнитных сил

3.1.8 самовсмоктуваль-.ий насос 
Насос для всмоктування і по
давання рідин, газів або їх 
сумішей, що здатний, без ус
тановлення додаткових зов
нішніх пристроїв для заливан
ня, викачувати повітря із вхід
ного трубопроводу

de
en
fr
ru

selbstsaugende Pumpe 
self priming pump 
pompe auto-amorcante 
насос самовсасывающий 
Насос для всасывания и 
подачи жидкостей, . газов 
или их смесей способный, 
без установки дополнитель
ных внешних устройств 
для заливки, выкачивать 
воздух из входного тру
бопровода

3.2 К л а с и ф і к а ц і я  н а с о с і в  
з а  к о н с т р у к т и в н и м и  о з н а к а м и

3.2.1.1 горизонтальний насос 
Відцентровий насос або ро
таційний об’ємний насос з го
ризонтальною віссю вала або 
пори л є в и й  насос з горизон
тальною віссю циліндра (ци
ліндрів

de
en
r

ru

Horizontaipumpe 
horizontal pump 
pompe horizontale 
racoc горизонтальный 
Центробежный насос или 
ротационный объемный на
сос с горизонтальною осью 
вала или поршневой насос 
с горизонтальной осью ци- 
; ндра (цилиндров)

3 .1.2 вертикальний насос 
Відцентровий насос або рота
ційний об’ємний насос з вер-

de
en
fr

Verticalpumpe 
vertical pump 
pompe ve. .icale



шкальною віссю вала аЬо пор
шневий насос з вертикальною 
віссю циліндра (циліндрів)

ги насос вертикальный 
Центробежный Hacov или 
ротационный объемный на
сос с вертикальной осью 
вала или лор пневой насгс 
с вертикальной осью ци
линдра (цилиндров)

3.2.1.3 занурювальний насос 
Вертикальний насос, що його 
занурюють частково або цілком 
в перекачувану рідину, при
чому його приводна машина 
завжди знаходиться поза пере
качуваною рідиною 
(рисунок А71)

de
en
Гг
ги

Tauchpumpe 
submerged pump 
роггре immc.g^e 
насос погружной 
Вертикальный насос, пог
ружаемый частично или 
полностью в перекачивае
мую жидкость, npi чем его 
приводная машина всегда 
находится вне переучива
емой жидкости 
(Рисунок А71)

3.2.1.4 одноступінчастнй насос 
Насос, в якому збільшення енер
г ії рідини досягається в одній 
нагнітальній ступені або ка
мері. Насос вважається одно- 
ступінчастим також і у разі, 
якщо декілька ступеней з’єд- 
ьані паралельно 
(рисунок А56)

de
en
fi
n i

einstufige Pumpe 
single stage pump 
pompe a un étage 
насос одноступенчатый 
На»ос, в котором увели
чение энергии жидкости 
достигается в одной на
порной ступени или каме
ре. Насос считается одно
ступенчатым также и в слу
чае, когда несколько сту
пеней соединены парз- 
лельно
(Рисунок А56)

3.2.1.5 двоступінчастий насос 
Насос з двома послідовно ввімк
неними робочими органами 
(рисунок А57)

de
en
fr
ru

zweistufige Pumpe 
two siage pump 
pompe à deux étages 
нассс двухступенчатый 
Насос с двумя последова
тельно включенными ра
бочими органами 
(Рисунок А57)



3.2.1.6 багатос упінчастий насос
Н.ісос з декількома послідовно 
ввімкне ;шми робочими орга
нами

de
en
fi
n i

mehrstufige Pumpe 
multistage pump / 
pompe a plusieurs etages 
ьасос многоступенчатый 
Насос с несколькими пос
ледовательно включенны
ми рабочими органами

3.2.1.'/ одноіотічний насос 
Насос, в якому повна подача 
проходить через огчн або де
кілька робочих органів, розта
шованій послідовно 
(рисунок А56)

de
en
fi
ni

einstromige Pumpe 
single entry pump 
pompe à simple flux 
насос однопоточный 
Насос, в котором полная 
подача проходит через оцугл 
или несколько рабочих ор
ганов, расположенных по
следовательно 
(Рисунок А56)

3.2.1.8 двопотічні “і насос 
Насос, в якому поііна подача 
лов: тяється на два потоки для 
проходження по декількох па
ралельно (відносно один одно
го) розташованих робочих ор
ганах проточної частини 
(рисунки А59—А61)
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doppelströmige Pumpe 
double entry pump 
pompe à double flux 
насос двухпоточный 
Насос, в котором пст^а' 
подача разделяется на два 
потока для прохождение 
по нескольким пар1к1лелг- 
но (относительно друг дру
га) расположенным рабо
чим < ганам проточной 
части
(Рисунки А59—А61)

3.2.1.9 багатопотічний насос 
Нисос, в якому повна подача 
подінеться н декілька потоків 
для проходження по декількох 
паралельно (відносно один од
но; ) розташованих робочих ор
ганах проточної частини 
(рисунок А58)
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mehrströmige Pumpe 
pump with pumping elemei.u. 
arranged (operating) in pa
rallel t
pompe (f) a plusieurs flux 
насос многопоточный 
Насос, в котором поли: ч 
подача разделяется на нс> 
сколько потоков для прс- 
хожден: I по нескольким: 
параллельно, (относительна



друг друга) расположен
ным рабочим органам про
точной части 
'Рисунок А58)

3.2.1.10 реверсн<ін::й насос 
Насос, у якого напрямок пото
ку, що подається, може бути 
змінений на зворотний
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reversible Pumpe 
r.versible pump 
pompe à débit reversible 
насос реверсивный 
Насос, у которого направ
лен!.е подавлен.ого потока 
может быть изменено на 
обратное

3.2.1.11 насос з опорною осно
вою
Вертикальний насос, корпус яко
го або його часпша встанов
люються на стояку або на цо
колі
(рисунок А62)
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Ständerpumpe
vertical frame mounted pump 
pompe verticale à embase 
насос с основой опирной 
Вертикальный насос, кор
пус которого или его часть 
устанавливается на стойке 
или на цоколе 
(Рисунок А62)

3.2.1.12 насос з ліхтарем 
Насос, що монтується на ліх
тарі або у якого ліхтар є його 
складовою опорною частиною 
(рисунок А63)
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Lat<*menpumpe 
lantern mounted pump 
pompe sur lateme 
насос с фонарем 
Насос, устанавливаемый на 
фонаре, или у которого 
фонарь является его сос
тавной опорной частью 
(Рисунок А63)

3.2.1.13 насос з опорним ліх
тарем
Насос з установкою на ліхтарі, 
що має кріпильні лапи для 
кріплення до фундаментної пли
ти чи фундаменту 
(рисунок А64)
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Fnßlatemenpumpe 
skirt mounted pump 
pompe sur lateme-support 
насос с опорным фонарем 
Насос с установкой на фо
наре, имеющем крепежные 
лапы для крепления к  фун
даментной плите или фун
даменту 
(Рисунок А64)



3.2.1.14 вбудов} лний насос 
Насос, який збирається в одне 
ціле з і-ішим обладнанням і 
належить йому (тобто є його 
невід’ємною частиною) 
(рисунок А65)
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Einbaupumpe 
intégral pump 
pompe accessoire 
насос встраиваемый 
Насос, собираемый в одно 
целое с другим оборудо
ванием и принадлежащий 
ем”  (,то есть является его 
неотъемлемой частью) 
(Рисунок А65)

3.2.1.15 насос на стояку іцц- 
шипникоьЛ опори 
Горизонтальний насос, корпус 
я п го  закріплюється до стояка 
підшипникобої опори 
(рисунок А66)
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Lagerbockpumpe
bearing pedestai mounted
oump
pompe a palier-support 
насос на стойке подшип
никовой опоры 
Горизонтальный насос, кор
пус которого крепится к  
стойке подшипниковой опо
ры
(Рисунок А66)

3.2.1.16 насос на кронштейні під
шипникової опори 
Насос, у якого кронштейн під
шипникової опори закріплю
ється на фланці до корпусу 
..асоса
(рисунок А67)
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Lagertnigerpumpe 
pump with bearir ̂  bracket 
pompe à palier support' 
насос на кронштейне под
шипниковой опоры 
Насос, у которого кронш
тейн подшипниковой опо
ры крепится на фланце к  
корпусу насоса 
(рисунок А67)

3.2.1..7 насос з приєднувальним 
фланцем
Насос, ицо закріплюється тіль
ки за допомогою свого приєд
нував чого фланця до при
водної машини 
(рисунок А68)
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Anflanschpumpe 
flange mounted pump 
pompe à flasque-bride de 
fixation
Н "ос с присоединитель
ным фланцем 
Насос, который крепится 
только с помощью своего 
присоедин гельного флан
ца к  приводной машинп 
(Рисунок А68)



3.2.1.18 настінний насос
Нассо, що закріплюється на 
стіні або вертг'кальній перего
родці
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Wandpumpe 
wall mounted pump 
pompe en applique murale 
насос настен ны Г.
Насос, крепхшийся к сте
не или вертикальной пере- 
i ородке

3.2.1.19 моноблочний насос 
Насос та двигун, з’єднані в 
один блок (конструктивну оди
ницю), утворюючи насосний 
агрегат зі спільним валом. Іноді 
вал насоса і  вал двигуна жор
стко З’ЄДН'ТОТЬСЯ
(рисунок А69)
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Blockpumpe 
close coupled pump 
porupe mon^bbc 
насос моноблочный 
Насос и двигатель, сое- 
ди:.енные в один бло,с (кон
структивную единицу), об
разуя насосныг агрегат с 
общим валом. Иногда вал 
насоса и вал двигателя жест
ко соединяются 
(Рисунок А69)

3.2.1.20 підвісний резервуариий 
насос
Еертакальний насос, підвішу
ваний усередині резервуара (міст
кості) із закріпленням за опор
ний фланець його двигуна на 
кришці або фланці цієї по
судини
(рисунок А70)
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Einhangepumpe 
suspended pump 
pompe suspendue de réservoir 
на~ос подвесмой ре?ервуар- 
ный
Верть.сальлый насос, под
вешиваемый в резервуаре 
(емкости) с креплением за 
опорный фланец его дви
гателя на крышке пли 
фланце этого сосуда 
(Рисунок А70)

3.2.1.21 насос, вбудовуваний у 
тру6оп,х>від
Насос, вбудовуваний у трубо
провід без проміжних опор; у 
разі надмірної ваги насоса си
стема може мати додаткову 
опору на фундамент (підперта). 
Залежно від розміщення пат
рубків насоса розрізняють:
—  насос типу «Ь, коли вхідний
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Inlinepumpc 
in-Hne-pump 
pompe in-line
насос, встраиваемый в тру
бопровод
Насос, (зсфаиклег-ып в тру
бопровод без промежуточ
ных опор, мри чрезмерном 
весе насоса система мо;;:ет 
иметь дополнительную ОНО-



та нагнітальний патрубки роз
ташовані на одній осі;
—  насос типу «и», коли вхід
ний тг нагнітальний патрубки 
розташовані в одній площині 
і утвопюють разом з корпусом 
форму, подібну до літери «и» 
(рисунок А84)

py на фундамент (подперта). 
В зависимости от распо
ложения патрубков на
соса различают:
—  насос типа «I», когда 
входной и напорный пат
рубки находятся на одно?4, 
осу;
—  насос типа «U*, когда 
входной и напорный пат
рубки лежат в одной плос
кости и образуют вместе 
с корпусом поворот в фор
ме буквы «U*
».Рисунок А84)

3.2.1.22 незасмічуваний насос 
Насос з дуже розширеними про
хід}. лми перерізами, величина 
яких визначається головним 
чином максимальним діамет
ром ' розміром зерна) твердих 
частинок, які можуть прохо
дити через насос
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verstopfungssichere Pumpe 
non-clog (ging) pumjj 
pompe à passage intégral 
насос незасорнемый 
Насос с чрезмерно рас
ширенными проход] ыми 
сечениями, величина ко
торых определяется глав
ным образом У'ксималь- 
ным размером твердых час
тиц, которые могут про
ходить через насос

3.2.1.23 безсалья'ковий насос
(Нд насос герметичний)
Насос, характерною ознакою 
якого є відсутніс ь будь-якого 
< 5ертового чи ковзного ущіль
нень- і конструкція якого ви
ключає будь-"кий контакт 
перекачуваної рідини з нав
колишнім середовищем (атмос
феро; ), а також зовнішні ви
токи рідини
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stopfbuch-.ose Pumpe 
glandless pump 
pompe étanche sans presse- 
étoupe
y icoc бессальниковый 
Насос, характерным приз
наком которого является 
отсутствие какого-либо вра
щательного или скользя- 
и—.го уплотнения и кон- 
С!рукция которого исклю
чает какой-либо контакт 
перекачиваемой жидкости 
с окружа* 1ей средой (ат
мосферой), а также внеш
ние утечки



3.2.1.24 насос з відкидною криш
кою
Насос, обладнаний кришкою, 
що легко відкривається і за
безпечує швидкий досіуп до 
робочих органы та їх заміну
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Klappdeckelpumpe 
hinged cover pump 
pompe a fond à ouverture 
rapide
насос с отю.дной крышкой 
Насос, снабженный легко 
скрываемой крышкой, ко
торая позволяет обеспе
чить быстрый доступ к  ра
бочим органам и осущест- 
вля: i  их замегу

3.2.1.25 насос з поздовжнім 
роз’ємом (Нд насос з горизон
тальним роз’ємом)
Насос, корпус якого має роз’єм 
у площині, паралельній до осі 
вала
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langsgeteilte Pumpe 
axia'ly split pump 
pompe a jo int longitudinal 
насос с продольным разъе
мом
Насос, корпус которого име
ет разъем в плоскости, па
раллельной оси вала

3.2.1.26 насос з поперечним 
роз’ємом (Нд насос з верти
кальним роз’ємом)
Насос, корпус якого має роз’єм 
у ллощині, перпендикулярній 
до осі вала
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quergeteilte Pumpe 
radially split pump 
poi.ipe à jo int perpendicu
laire à l ’axe
насос с поперечным разъе
мом
Насос, корпус которого име
ет разъем в плоскости, пер
пендикулярной оси вала

3.2.1.27 двокорпусний насос 
Насос, у якого насосний кор
пус чи насосний блок встав
ляється в осьовому напрямку 
в другий (зовнішній) корпус, 
що закривається кришкою. 
Вхідний і нагнітальний пат
рубки виконані в зовнішньому 
корпусі
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Mantelgehausepumpe 
barre! insert pump 
pintle pui.ip (USA) 
pompe a double enveloppe 
насос двухкорпусный 
Насос, y которого насо
сный корпус или насосный 
блок вставляется в осевом 
направлении в другой (внеш
ний) корпус, закрываемый 
крышкой. Входной и на
порный патрубки выпол
нены во внешнем корпусе



3.2.1.28 насос з -нугрішньою під
шипниковою опорою 
Насос. ;■ якого одна чи де
кілька підшипникових опор 
(ковзання) розташовані всере
дині корпуса насоса. Цей під
шипник може змащувати« пе
рекачуваною рідиною 
(рисунок А7Л)
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Pumpe m it Innenlager 
pump with internal bearing(s) 
pompe à coussinet intérieur 
насос с внутренней под
шипниковой опорой 
Насос, у которого одна 
или несколько П О ДШ И П Н И 
КОВ!. .X опор (скольжение) 
расположены внутри кор
пуса насоса. Этот подшип
ник может смазываться пе
рекачиваемой жидкостью 
(Рисунок А74)

3.2.1.29 насос із зовнішніми під
шипниковими опорами 
Насос, у якого підшипникові 
оп' ри розташовані по^а його 
корпусом, здебільшого по обид
ва боки від робочо, о колеса, 
і не стикаються з перекачува
ною рідиною 
(рисунок А75)
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Pumpe mit Außenlager 
pump with external bearng(s) 
oompe à paliers exterieurs 
насос с внешними под
шипниковыми опорами 
Насос, у которого под
шипниковые опоры распо
ложены вне его корпуса, 
обычно по обе стороны 
рабочего колеса, и не со
прикасаются с і.^рекачива- 
емой жидкостью 
(Рисунок А75)

3.2.1.30 насос для мокрої уста
новки
Насос, який за своєю конст
рукцією і  типом підшипнико
вих опор придатний для робота 
в зануреному в перекачувану 
рідину стані 
(рисунок А71)
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Pumpe ш’г Naßaufstellung 
wel sump pump 
pompe à corps noye 
• :acoc для мокрой уста
новки
Насос, который по своей 
конструкции и типу под
шипниковых опор приго
ден для работы в погру
женном в перекачиваемую 
жидкость состоянии 
(Рисунок А71)



3.2.1.31 насос для сухої уста
новки
Насос, який та своєю конст
рукцією і  типом підшипни
кових опор непридатний для 
роботи в зануреному в пере
качувану рідш у стані
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Pumpe für Trockenaufstellung 
pump for dry (sump) instal
lation
pompe pour installât! m hois 
d’eau
насос для сухой установки 
Насос, который по своей 
конструкции и типу под
шипниковых опор непри
годен для работы в по
груженном в перекачивае
мую ходкость состоянии

3.2.1.32 насос з регульованою 
подачею
Ласос, що має вбудований ре
гулювальний механізм для змі
ни подачі
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re f“Jbare Pumpe 
variable (output pump 
pompe à debit ré^iable 
насос с регулируемой по
дачей
Насос, имеющий встрое
ны# регулирующий меха
низм для изменения по
дачи

3.2.2 Загальні ознаки
3.2.2.1 периферійний насос 
Боковоканальний насос, у яко
го збільшення енергії перека
чуваної рідини відбувається у 
багатьох камерах, які виконані 
або по обводу обертового ро- 
бочого колеса, що являє собою 
диск, або на периферійній ча
стині його зовнішніх (бокових) 
сторін
(рисуїки А49—А50)
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Peripheralpumpe 
peripheral pump 
pompe à entrainement de 
liquide
насос периферийный 
Боковоканальный насос, у 
которого увеличение энер
гии перекачиваемой ж .д - 
кости происходит в боль
шом количестве камер, вы
полненных либо по окруж
ности вращающегося рабо
чего колеса, которое пред
ставляет собой диск, либо 
на периферийной части его 
наружных (боковых) сто
рон
(Рисунки А49—А50)



3.2.2.2 вільновг'фовий насос 
Насос, у якого збільшення енер
гії рідигч досягається обертан
ням робочого дискового колеса 
з ребрами, яке надає рідині 
турбулентного руху 
(рису, .ок А48)
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Freistrompumpe 
torque flow pump 
pompe à vortex 
насос свободновихревой 
Насос, у которого увели
чение энергии ЖИДКОСТИ 
достиГс*~тся путем враще
ния рабочего колеса в фо^- 

диска с ребрами, со
общающего жидкости тур
булентное движение 
(Рисунок А48)

3.2.2.3 насос тертя дисковий
Безлопатевий відцентровий на
сос, у якого збільшення енергії 
перекачуваної рідини здійсню
ється під дією сил тертя ча
стинок рідини, що перебувають 
у проміжках між Плоскими 
паралельними дии<ат ч, закріп
леними на валу з невеликими 
зазо, омч між ними 
(рисунок А54)
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Teslapumpe 
disc pump 
pompe Tesla
насос трения дисковый 
Безлопастной центробеж*- 
ный насос, у которого уве
личение энергии перека
чиваемой жидкости проис
ходит под действием сип 
трения частичек жид ости 
находягттася в промежут
ках между плоскими па
раллельными деками, за
крепленными на в?ту с 
небольшими зазорами меж
ду собой 
(Рисунок А54)

3.2.2.4 конусний насос
Вертикальний, саморсгулівний 
низьконапірний відцентровий 
часос, що складається з обер
тового конуса з гвинтоподіб
ними лопатям’ ', який під час 
обертання виконує одночасно 
функції корпуса і робочого ко- 
лесг
(рисунок A5S)
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Cone pumpe 
cone pump 
pompe cône 
насос конусный 
Вертикальный, саморегу
лирующийся ниэконапор- 
кый центробежный насос, 
состоящий из вращающе
гося конуса с винтообраз
ными лопастями, который 
при вращении выполняет 
одновременно функции кор
пуса и • 'бочего колеса 
(Рисунок А55)



3.2.2.5 спіральнокорьусннй насос 
Відцентровий насос з напірним 
корпусом у формі спіралі 
(рисунок А51)
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SpLulgehausepumpe 
volute pump 
pompe à vol"te 
насос спиральнокорг'усный 
Центробежш й насос с на
порным корпусом в форме 
спирали 
(Рисунок А51)

3.2.2.6 двоспіральиокорпусннй ва- 
сос
Відцентровий насос з напірі'им 
корпусом, в якому потік пере
качуваної рідини спрямовуєть
ся по двох окремих спіралях, 
ідо, як звичайно, починаються 
з відносним зсувом на 180° і 
знову з’єднуються в одному 
налірному патрубку 
(рисунок А52)
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Doppelspiralgehausepumpe 
double volute пи.лр 
pompe à double volute 
насос двухспнральнокорпус- 
ный
Центробежный насос с на
порным корпусом, в ко
тором поток перекачивае
мой жидкости напргзляет- 
ся по двум отдельным спи
ралям, которые обычно на
чина] тся с относительным 
сдвигом на 180°, и снова 
соединяются в одном на 
перном патрубке 
(Рисунок А52)

3.2.2.7 кільцевокорпусний насос 
Відцентровий насос з кільце- 
ьим напірним корпусом ста
лого поперечного перерізу 
(рисунок А53)
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Ringgehausepumpe 
circular casing pump 
pompe à corps torique 
насос кольцекорпусный 
Центробежный насос с на
порным корпусом кольце
вой формы постоянного 
поперечгого сечения 
(Рисунок А53)

3.2.2.8 насос з секційним кор
пусом
Відцентровий насос багатосту
пінчастої конструкції з корпу
сом, розділеним на секції (кор
пуси ступеней)
(рисунок А85)
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Gliedergehansepumpe 
multistage ring section pump 
pompe à corps segmenté 
насос с секционным кор
пусом
Центробежный насос мно- 
rociyncii'cvmtt Koiu ipymiiH 
с корпусом, ра ШС..И.НШЛМ



на секции (корпуса ступе
ней)
(Рисунок А85)

3.2.2.9 насос з корпусами сту
пеней і апаратами напрямні.ли
Насос з секційним корпу эм, 
у якого напрямні апарати є 
окремими ^сталями, що встав
ляються в корпуси ступеней 
(рисунок А1)

de
en

fr

ru

StufengeMusepumpe 
multistage pump 
(multistage) turbine pump
(UÎ>A) 4
pompe a corps segmente, a 
diffuseurs rapportés 
насос с корпусами ступе
ней и аппаратами направ
ляющими
ilacoc с секционным кор
пусом, у которого направ
ляющие аппараты пред
ставляют собой отдельные 
детали, вставляемые в кор
пуса ступеней 
(Рисунок А1)

3.2.2.10 насос з корпусами сту
пеней з лопатками випрямними 
Насос з секційним корпусом, 
у якого напрямні лопатки (що 
випрямляють потік) виконані 
, ; одне ціле з кортсом  кожної 
ступені 
(рисунок АЗ)
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Leitschaul olgehaus epumpe 
pump with bowl-tvpe vaneu 
casings
(multistage) turbine pump 
(USA)
pompe à corps redresseur 
насос с . опусами ступе
ней с лопатками выпрям
ляющими
Насос с секционным кор
пусом, у которого направ
ляющие (выпрямляющие 
поток) лопатки выполнены 
заодно с корпусом каждой 
ступени 
(Рисунок A3)

3.2.2.11 насос з прямим трубним 
корпусом
Відцентровий насос, у якого 
робоче колесо розташоване усе-
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Rohrgehäusepumpe 
pipeline axial flow pump 
pompe a с rps tubulaire droit



редині прямолінійної ділянки 
труби

га насос с прямым трубным 
корпусом
Центробежный насос, у ко
торого рабочее копесс рас
положено вьутри прямо 
линейного участка трубы

3.2.2.12 насос з вигнутим труб
ним корпусом
Осьовий відцентровий насос, 
у якого робоче колесо розта
шоване усередині вигнутої ді
лянки трубного корпуса
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Rohrkriimmerpumpe 
elbow pump
pompe à corps tubulaire 
соисЧ
насос с изогнутым труб
ным корпусом 
Осевой цемтробежнь'и на
сос, у которого рабочее 
колесо расположено внут
ри изогнутого участка труб
ного корпуса

3.2.2.13 насос з ротором, виїм- 
ним у бік привода
Відцентровий насос, ротор яко
го (разом зі статорними дета
лями) може бути вийнятий у 
б ік привода без відокремлення 
корпуса від трубопроводу 
(рисунок А76)
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Pumpe mit zur Amriebsscite 
ausbau’iarem I ли fer 
back pull out pump; 
pull-out type pump (USA) 
poi ipe a rotor démontable 
côté commande 
насос с ротором, вынимае
мым со стороны привола 
Центробежный насос, у ко
торого ротор (совместно со 
статорными деталями) мо
жет быть демонтирован 
(вынут) в сторону привода 
без отсоединения корпус » 
от трубопровода 
(Рисунок А76)

3.2.2.14 насос із симетрично роз
ташованими колесами 
Відцентровий насос із симет
ричним розташуванням робо
чого кслеса (робочих коліс) 
лівого обертання і робочого 
колеса (робочих коліс) правого 
обертання, завдяки чому забез-
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Pumpe mit gegenläufigen 
Laufradem
pump with opposed impelled 
pompe à roues opposées 
насос с симметрично рас
положенными колесами 
Центробежный насос с сим
метричным расположением



печується зрівговаження гід
равлічного осьового зусилля ро
тора
(рисунок А72)

рабочего колеса (рабочих 
колес) левого вращения и 
рабочего колеса (рабочих 
колес) правого вращения, 
благодаря чему обеспечи
вается уравновешивание гид
равлического осевого уси
лия ротора 
(Рисунок А72)

3.2.2.15 насос з консольно роз
ташований. колеюм
Відцентровий насос, у якого 
робоче колесо встановлене на 
кінці вала за межами міжопор- 
ної відстані, тобто його під
шипникові опори розміщені по 
одиг бік від робочого олеса 
(рисунок Л66)
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Pumpe m it fliegend angeord 
netem Laufrad
pump with overhung impeller 
pompe a roue en porte-à- 
faux
насос с консольно распо
ложенным колесом 
Центробежный насос, у ко
торого рабочее колесг ус
тановлено на конце вала 
за пределами межопор ого 
расстояния, т. е. его пол- 
шипниковые опоры нахо
дятся по одну сторону от 
рабочего колеса 
(Рисунок- А66)

3.2.2.16 насос з колесом між 
опорами
Відцентровий насос, у якого 
робоче колесо (р г'о ч і колеса) 
встановлене на валу між під
шили лсовими опорами 
(рисунок А73)
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Pumpe Шх. beidseitig gelager
tem Laufrad
pi’mp with impeller moun- 
ied between bearings 
pompe à roue montée entre 
paliers
насос с'колесом между 
опорами
Центробежный насос, у ко
то- ого рабочее колесо (ра
бочие колеса) установлено 
на валу между подшип
никовыми опорами 
(Рисунок 3)



3.2.3 Н а с о с и  о б  є м н і  
о с ц и л ю в а л ь н і

3.2.3.1 похилодисковий насос 
Насос, у якого збільшення енер
г ії перекачуваної рідини здійс
нюється за допомогою робо
чого колеса у формі диска, 
що встановлюється похило на 
валу і обертається в корпусі 
насоса
(рисунок А47)
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Schragscheibenpumpe 
inclined t rotor punp 
pompe a disque oblique 
насос наклоннодисковый 
Насос, у которого увели
чение энергии перекачива
емой жидкости осущест
вляется с помощью рабо
чего колеса б форме диска, 
устанавливаемого с накло
ном на валу и вращаю
щегося в корпусе насоса 
(Рисунок А47)

3.2.3.2 багатовихідний насос
Насос з декількома нагніталь
ними патрубками
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Mehrleitungspumpe 
multioutlet pump 
pompe a circuits multiples 
насос многовыходный 
Насос с несколькими на
порными патрубками

3.2.3.3 поршневий насос
Насос з робочим органом, що 
здійснює прямолінійний зво
ротно-поступальний рух 
(рисунки А9—А24)
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Kolbenpumpe
reciprocating piston pump 
por.:pe ä pistoris 
насос поршневой 
Насос с рабочим органом, 
совершающим прямоли
нейное возвратно-поступа- 
тельное движение 
(Рисунки А9—А24)

3.2.3.3.1 поршневий однорядний 
насос
Поршневий насос, у якого порш
н і (осі циліндрів) розташовані 
паралельно один одному в од
н ій  площині 
(рисунок А9)
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Reihenkolbenpumpe 
in-line piston pump 
pompe ä pistons a cylindres 
en ligne
насос поршневой одноряд
ный
Поршневой насос, у кото
рого поршни (оси цилинд
ров) расположены парал
лельно друг другу в од
ной плоскости 
(Рисуиок А9)



3.2.3.3.2 аксіальні*-поршневий на
сос
Поршненгй наоос, у якого порш
ні (осі циліндрів) розташовані 
паралельно один одному па бо
ковій циліндричній поверхні або 
один гі >ру і одного на боксіій 
поверхні конуса обертаїшя 
(рисуно . А10)
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Axialkolbenp'impe 
axial piston pump 
pompe à pistons axiaux 
насос аксиально-поршневой 
Поршневой насос, у ко
торого поршни (оси ци
линдров, расположены па- 
ралле .ъно друг другу на 
боковой цилиндрической 
поверхности или рядом 
друг с другом на боковой 
поверхности конуса вра
щения
(Рисунок А10)

3.2.3.3.3 радіально-поршневий на
сос
Поршневий насос, у якого порш
ні ( сі циліндрів) розтаповані 
радіально (у формі зірки) в 
одній площині 
(рисунок A ll)

de
en
fr
ru

Radialkolbenpumpe 
radial piston pump 
pompe à pistons radiaux 
насос радиально-поршневой 
Поршневой насос, у ко
торого поршни (оси ци
линдров) расположены ра
диально (в форме звезды) 
в одной плоскости 
(Рисунок АП)

3.2.3.3.4 плунжерний насос 

рисунок А12)
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Tauchkolbenpumpe 
plunger pump 
pompe à pistons-plongeurs 
насос ш г’чжеркый

(Рисунок A12)

’  2.3.3.S поршневий дисковий на
сос

(рисуні.л А13)
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Scheibenkolbenpumpe 
р.Лоп pump 
pompe à pistons 
насос поршневой дисковый

(Рисунок А13)

3.2.3.3.6 поршневий диферен- 
ц, льний насос

(рисунок А 14)
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Stufenkolbenpumpe 
differential piston pump 
pompe à :stons différentiels



ru насос поршневой диффе
ренциальный

(Рисунок А 14)

3.2.3.3.7 поршьевий клапанний 
насос

(рисунок A l 5)
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Ventilkolbenpumpe 
vilve type piston pump 
pompe a piston 
насос поршневой клапан
ный

(Рисунок А 15)

3.2.3.3.8 поршневий обертово-зо- 
лотниковий насос

(рисунок А16)
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Stei’ercolbenpumpe 
rocking pintle piston pump 
pompe à piston-tiroir rotatif 
насос поршневой враща- 
тельно-золотниковыГ.

(Рисунок А16)

3.2.3.3.9 насос поршневий з ци
ліндрами опозитними
Насос з протилежними урівно
важеними циліндрами і з од
ним колінчастим валом 
(рисунок А17)
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Kolbenpumpe in Boxerbau
weise
opposed cylinder piston pump 
with one crankshaft 
pompe à pistons k cylindres 
opposé" équilibrés 
насос поршневой с цилинд
рами оппозитными 
Насос с противоположны
ми уравновешенными ци
линдрами и одним колен
чатым палом 
(Рисунок А 17)

3.2.3.3.10 насос поршневий різ- 
нонаправленої дії
Насос з поршнями, що руха
ються в протилежних напрям
ках в одному циліндрі, з при
водом через два колінчасті вали 
(рисунок А18)
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(Kolben) pumpe mit gegen
läufigen Kolben 
opposed piston pump 
pompe à pistons a cylindres 
opposes et â deux vilebrequins 
насос поршневой разнона
правленного действия 
Насос с поршнями, совер
шающими движение в про-



тивоположных направле
ниях в одном цилиндре, 
с приводом через два ко
ленчатые вала 
(Рисунок А18)

3.2.3.3.11 насос поршневий ,іів- 
нонаправленої дії 
Насос з порчінями, що руха
ються одночасно в одному і 
тому ж напрямку в опозитні.л 
циліндрах, з приводом через 
два колії. часті вали 
(рисунок А19)
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(Kolben) pumpe m it gleiclla- 
ufenden Kolben 
' i-line linked piston pump 
pompe a pistons à cylindre: 
opposés et a' mouvement 
unidirectionnel
насос поршневой равнона
правленного действия 
Насос с поршнями, совер
шающими одновременно дви
жение в одном и том же 
направлении в оппозитных 
цилиндрах, с приводом че
рез два коленчатых рала 
(Рисунок А19)

3.2.3.3.12 поршневий У-подібнин 
насос
Поршневий насос з розташу
ванням циліндрів у формі лі
тери «V»
(рисунок А20)
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Kolbenpu'npe m it Zylindem 
in V-Form
piston pump with pistons 
arranged in V-type 
pompe à pistons avec cylind
res en V
насос поршневой V-образ
ный
Поршневой насос с рас
положением цилиндров в 
Форме буквы «V»
(:,;>исунок А20)

3.2.3.3.13 порішг'шй прямоточ
ний насос
Поршневий насос, у якого 
всмок 'вальний і  нагнітальний 
клапани розташовані співвісни 
так, щоб перекачувана рідина 
приходила крізь насос по пря
мій лінії 
(рисунок А21)
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Kolbenpumpe in  Geradweg-
bauweise (Geradwegtyp)
plunger pump
st 'ight way type piston
pump (USA) v
pompe à pistons a passage
direct



ги насос поршневой прямо
точный
Поршневой насос, у ко
торого всасывающий и на
гнетательный клапаны рас
положены соосно таким об
разом, чтобы перекачива
емая жидкость проходила 
через насос по прямой ли
нии
(Рисунок А21)

3.2.3.3.14 поршневий баштоьий 
насос
Поршневий насос, у якого всмок
тувальний і нагнітальний кла
пани розташовані вертикально 
один над одним на одній осі 
і  вище від осі порішія 
(рисунок А22)

de

en

fr
ru

Kolbenpumpe in Turmbau
weise (Turmtyp) 
turret type piston pump 
(USA) 4 
pompe a piston 
насос поршневой башенный 
Поршневой насос, у ко
торого всасывающий и на
гнетательный клапаны рас
положены вертикально один 
над другим по одной оси 
и выше оси поршня 
(Рисунок А22)

3.2.3.3.15 насос поршневий з кла
панною пластиною 
Поршневий насос, у якого кла
пани змонтовані на окремій 
знімній (опорній) пластині 
(рисунок А23)
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Kolbenpumpe in Ventilplat- 
tenbauweise (Ventilplattentyp) 
valve deck plate type pis
ton pump 
pompe à piston 
насос поршневой с кла
панной пластиной 
Поршневой насос, у ко
торого клапаны встроены 
в отдельную съемную (опор
ную) пластину 
(Рисунок А23)

3.2.3.3.16 насос поршневий з ко
робкою клапанною
Поршнеьий насос, у якого кла
пани розташовані в окремих 
камерах, що виконані в су-

de Kolbenpumpe mit Ventil
kammerbauweise (Ventil- 
kammertyp); Kolbenpumpe 
in Ventilgeruiusebauweise 
(Ventilgehäusetyp)



цільному корпусі (циліндрі) на
соса, або в окремих знімних 
корпусах, установлюваних на 
ньому
(рисунок А24)

П1 насос поршневой с короб
кой клапанной 
Поршневой насос, у ко
торого клапаны располо
жены в отдельных камерах, 
выполненных в цельном 
корпусе (цилиндре) насоса, 
или в отдельных съемных 
корпусах, устанавливаемых 
на нем
(Рисунок А24)

3.2.3.3.17 паро: їй насос 
Поршневий насос, який разом 
зі своєю приводною паровою 
машиною (паровим циліндром) 
складають одне ціле
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Dampfpumpe 
steam pump 
pompe к vapeur 
насос паровой 
Поршневой насос, кото
рый вместе со своей при
водной паровой машиной 
(паровым цилиндром) сос
тавляют одно целое

3.2.3.3.1”  насос паровий прямої 
дії
Поршневий насос з паровим 
приводом, у якого співвісні ци
ліндри насоса і  парові ци
ліндри конструктивно виконані 
чк одне ціле і жорстко зв’язані. 
У цьому типі насоса не засто
совуються ні маховик, н і кри
вошипно-шатунний механізм) 
(рисунок А78)
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direktwirkende Dampfpumpe 
direct ai.ing steam pumD 
pompe à action directe de 
vapeur
насос паровой прямого 
действия
Поршневой насос с паро
вым при эдом, у которого 
соосные цилиндры насоса 
и паровые цилиндры кон
структивно выполнены как 
с^ко целое и жестко сое
динены. (В этом типе на
соса не применяются ни 
маховик, ни кривошипно- 
шатунный механизм) 
(Рисунок А78)

3.2.3.3.19 симплекс-насос 
С ноциліндровий поршневий 
насос прямої дії, що приво- 
діпься в дію безпосередньо па-
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Simplexpumpe 
simplex (steam) pump; 
single (ste n) pump (USA) 
pompe simplex a action



рою або стисненим повітрям, 
без колінчастого валу

ги

directe (de vapeur ou d’air 
comprime) 
симплекс-насос 
ОдноцилиндровыГ поршне
вой насос прямого дей
ствия, приводимый р дви
жение непосредс гвенно па
ром или сжатым воздухом, 
без коленчатого вала

3.2.3.3.20 дуплекс-насос 
Двоциліндровий горшневий ча- 
сос прямої дії, що приводиться 
в дію безпосередньо парою або 
стисненим повітрям, без кри- 
Еэшипно-шатунного механізму
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Dur’expumpe 
duplex pump ч 
pompe duplex a action di
recte (Je vapeur ou d’air 
comprimé) 
дуплекс-насос 
Двухцилиндровый поршне
вой насос прямого дей
ствия, приводимый в дей
ствие непосредстве,шо па
ром и пи сжатым воздухом, 
без кривошипно-шатунно- 
го механизма

3.2.3.4 крильчастий насос
Нясос з ручним приводом, у 
якого робочиЛ орган здійснює 
гойдальний (напівобертальний) 
рух
(рисунок А26)
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Flugelpumpe
ser. .i-rotary (wing) prmp 
pompe (volumétrique) semi- 
rotativc
насос крыльчатый 
Насос с ручным приводом, 
у которого рабочий орган 
совершает качательное (по- 
лувращательное) движение 
(Рисунок А26)

3.2.3.5 мембранний насос 
Насос, у якого замість поршня 
робочим органом є мембрана, 
внаслідок руху якої досягається 
ефект витіснення 
(рисунок А25)
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Membranpumpe 
diaphragm pump 
pompe à membrane 
насос мембранный 
Насос, y которого вмести 
поршня рабочим органом 
является мембрана, вслед
ствие движения которой 
достигается эффект нытес- 
ненкя
(Рисунок А25)



3.2.3.6 І н ш і  о б ’ є м н і  
н а с о с и

3.2.3.6.1 васос-паропульсатор 
Насос особливої конструкції: 
подача перекачуваної рідшія  з 
робочої камери здійснюігься 
внаслідок ш.тікання пари, а 
всмоктування досягається за 
рахунок розрідженню, що ви
никає внаслідок конденсації 
пари
(рисунок А36)

de
en
fi
n i

Dampfdruckpumpe 
steam pilsator
pulsa’eur à pression de vapeur 
на 'ос-паропульсатор 
Ласос особой конструк
ции: подача перекачивае
мой жидкости из рабочей 
камеры осуществляется вслед
ствие натекания пара, а 
всасывание достигается за 
счет разрежения при кон
денсации пара 
(Рисунок А36)

3.2.3.6.2 газозгорян.ія насос 
Насос, в якому для подачі 
рідин ( безпосередньо вико
ристовується сила розширення, 
що виникає в результаті зго
ряння газових сумішей
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Gasdruckpumpe 
Humphrey pump® 
pompe à combustion 'e gaz 
насос грзосгорания 
Насос, в котором для по
дачи жидкости непосред
ственно используется -ила 
расширения, возникающая 
в результате сгорания га
зовых смесей

3.2.3.7 сильфонний насос
Насос, у якого з; .гість поршня 
ж обочим органом є сильфон, 
внаслідок руху якого, тобто 
зміни ^ого фо{ м, досягається 
ефект витіснення (подача)
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Balgpumpe 
bellows vpump 
pompe a soufflet 
насос сильфонный 
Насос, y которого вместо 
поршня рабочим органом 
является сильфон, вслед- 
с ~вие движения которого, 
то есть изменения его фор
мы, достигается эффект 
вытеснения (подача)



3.2.4 Н а с о с и  о б’ є м н і  
р о т а ц і й н і

'3.2.4.1 шестеренний насос 

(рисунок А27)
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(Ри

Zahnradpumpe 
gear pump 
pompe k engrenages 
насос шестерен!шй

сунок А27)

3.2.4.2 гвинтовий насос

(рисунок А28)
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Schraubenspindelpumpe 
screw pump 
pompe a vis 
насос винтовой

(Рисунок A28)

3.2.4.3 ротаційно-поршневий насос

(рисунки А29—АЗО)
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KreiSkolbenpumpe
rotary piston lebe type pump
pompe a lobes
насос ротационно-поршнс-
воГ:

(Рисунки A29—АЗО)

3.2.4.4 ексцентрично-шнековий 
насос

(рисунок АЗІ)
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Exzenterschneckenpumpe 
helical rotor pump 
progressive cavity pump (USA) 
pompe a vis excentree 
насос эксцентрично-шнеко
вый

(Рисунок A31)

3.2.4.S шнековий насос

(рисунок А32)
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Schneckenpumpe 
Goodyear pump® 
pompe ck vis sans tin 
насос шнековый

(Рисучок А32)



3.2.4.6 шнбернкл насос de
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Flugelzellenpumpe 
vane pump 
pompe à palettes 
насос шиберный

3.2.4.7 шиберно-статорний ::асос 

(рисунок АЗЗ)
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TWnflügelpumpe 
liding vane pump 

pompe à palette retenue 
насос шиберно-статорный

(Рисукок АЗЗ)

3.2.4.8 шнберно-роторпнй пасос 

(рисунок А34)
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Drehflügelpumpe 
roller vane pump 
pompe à palettes entraînées 
насос шиберно-роторный

(Рисунок А34)

3.2.4.9 шланговий насос

(рисунок А35)
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Schlauchpumpe
peristaltic pump
pompe volumétrique r  ‘ative
a tube élastique
насос шланговый

(Рисунок А35)

3.2.4.10 шиберно- «стичний на- 
УС

Насос, в якому є ротор з ппас- 
тинамг з еласі чного матеріа
лу, які жорстко зв'язані з ма
точиною колеса
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F?Qgelzellenpuhtpe m it elas
tischem Verdränger 
flexible vane pump 
pompe a palettes flexibles 
насос шиберно-эластичный 
Насос, имеющий ротор с 
г-щетинами из эластичного 
материала, которые жестко 
связаны со ступицей ко
леса.



3.2.4.11 гелікоідно-шиберний насос 
Насос з гелікоідним корпусом, 
в і^сому обертається вал, що 
має спільну з ним вісь. Ковзна 
пластина (пластини), що ви
конує функцію шибера, пере
міщується по валу і утворює 
разом „  внутрішньою гвинто
вою поверхнею корпуса рухому 
в осьовому напрямку робочу 
камеру (камери)
(рисунок А80)
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SchraubenflV'gelpumpe 
helical vane pump ч 
pompe hélicoidale a palettes 
насос геликоид1 ю-шиберный 
Насос с геллкоидным кор
пусом, в котором враща- 
а с я  вал, имеющий с ним 
общую ось. Скользящая плас
тина (пластины), исполня
ющая функцию шибера, пе
ремещаясь по ьалу, обра
зует вместе с внутренней 
винтовой поверхностью кор
пуса подвижную в осевом 
направление рабочую ка
меру (камеры)
(Рисунок А80)

3 14.12 зубчастопасовий насос 
Насос, у якого робочим орга
ном є зубчастий пас, що при
водиться в рух системою зуб
частих зачеплень 
(рисунок А77)
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Riemenpumpe 
belt pump
pomi г volun.étriqué rotative 
a ailettes internes 
насос зубчатоременной 
Ндсос, у которого рабочим 
органом является зубчатый 
ремень, приводимый в дви
жение системой зубчатых 
зацеплений 
(Рисунок А77)

3.2.4.13 рідиьнокільцевий насос 
Насос, у якого кільце рідини, 
що обертається ексцентрично, 
спричиняє збільшення і змен
шення об’єму робочих камер 
(рисунок А46)
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Flüssigkeitsringpumne 
liquid ring pump 
pompe à anneau liquide 
насос ж-щкостнокольцевой 
Насос, у которого эксцен
трично вращающееся коль
цо жидкости вызывает уьо- 
личение и уменьшение 
объема рабочих камер 
(Рисунок А46)

3.2.4.14 ланцюговий насос

(рисунок А42)
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Kettenpumpe 
chain punip 
pompe a cluiine



IU насос цепной 

(Рисунок A42)

3.2.4.15 колісний кошт.вий на
сос

(рисунок А43)
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Schöpfrad
wheel and bucket pump 
roue Ъ augets
насос колесный коншевий 

(Рисунок А43)

3.2.4.16 ковшоигіі елеватор 

(рисунок А41)
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Becherwerk 
bucket elevator 
élévateur à godets 
элеватор ковшевой

(Рисунок А41)

З.'’ 4.17 барабанне колесо 

(рисунок А44)
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Trommclrad 
drum wheel 
roue tambour 
колесо барабанное

(Рисун к А44)

3.2.4.18 шнековий лотковий на
сос

(рисунок А45)
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Schneckentrogpumpe 
Archimedean screw p .mp 
vis d’Archimede 
насос шнековый лотковый

(Рисунок А45)

3.2.5 Ікагі ознаки

З.2.5.1 нюькогапірннй насос 
Насос з низьким тиском на 
виході
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Niederdruckpumpe 
low pressure pump 
pompe à basse pression 
lacoc низконапорный 

Насос с низким давлением 
на выходе



3.2.5.2 високонапірннй насос 
Насос з високим піском  на 
виході
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Hochdruckpumpe 
high pressure pump 
pompe a haute pression 
насос высокснапорный 
Насос с высоким давле
нием на выходе

3.2.5.3 надвисоконг.пірний насос 
Насос з дуже високим тиском 
на виході
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Hochstdruckpumpe 
super pressure pui.ip 
pompe à très haute pression 
насос сверхвысоконапор
ный
Насос с очень высоким 
давлением на выходе

3.2.3.4 базовий насос 
Основне виконання насоса, на 
базі якого можуть бути вико
нані конструктивні зміни або 
поліпшення (модифікації) з ме- 
то’о задоволення конкретним 
умовам експлуатації (спеціа
лізації)
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Standardpumpe 
standard pump 
pompe standarJ 
насос базовый 
Основное исполнение на
соса, на базе которого мо
гут быть выполнены кон
структивные изменения или 
улучше.шя (модификации) 
с целью удовлетворения 
конкретных условий эксп
луатации (специализации)

3.2.5.5 стандартний насос 
Насос, що відповідає рекомен
даціям однієї з офіційних ор
ганізацій з стандартизації
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Normpumoe 
standard pump / 
pempe normalisée 
насос стандартный 
Насос, который отвечает 
рекомендация,л одной из 
официальных организаций 
но стандартизации



3.3 К  :  а с и ф і  к  а ц і  я н а с о с і в  
з а  т и п о м  п р и в о д а  

т а  й о г о  к о н с т р у к т и в н и м и  
о с о б л и в о с т я м и

3.3.1 Н'СОС з мех г нічним при
водом
Насос, "іо приводиться в рух 
з чопомогог будь-якого приво
дного механізму на віпміну вц. 
мускульної СИЛИ
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mecharrsch angetriebene 
Pumi ?
me-hanically driven pump 
pompe à commande meca- 
r :que
насос с механическим при
водом
Насос, приводимый в дви
жение с помощью какого- 
либо приводного механизма 
в отличие от мускульной 
силы

3.3.2 насос з електр цигуном de
en
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ni

Elektropumpe 
electric motor pump 
( ' ;ctro-pompe
насос с эле тродвигателем

3.3.3 насос з фланцевим дви
гуном
Насос, на якому електричний 
ДВ'^'Н кріпиться консольно 3 
допомогою фланця 
(рисунок А52)
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Flanschmotorpumpe 
flanged motor pump ч 
groupe électro-pompe a fias
que-bride avec moteur en 
porte-à-faux
насос с фланцевым днигате-
~“,M
На-ос, на котором крепитбя 
кон'хшьно элеюричеезкий дви
гатель при помощи фланца 
(Рисунок А52)

3.3.4 насос із занурювальним 
приводом
Вертикальний насос, який під 
час роботи може разом зі своєю 
привг ною машиною бути пов
ністю або частково зануреним 
у грекачувану рідину 
(рисунок А82)

de
en
fi
ni

Tauchmotorpumpe 
subme ble pump 
groupe immergé 
насос с погружным приводом 
Вертикальный насос, кото
рый при работе может вмес
те со своей приводной ма-



шиной быть полностью или 
частично погруженным в 
перекачиваемую жидкость 
(Рисунок А82)

3.3.5 насос з »окростаторник 
електродвигуном 
Безсгльниковий насос з елек
тродвигуном або насо~ із за- 
нурювальним електродвигуном, 
статорна обмотка якого безпо
середньо контакту, з рідиною 
(п і ̂  скачуваною або якою-не- 
будь іншою), в якій оберта
ється ротор двигуна
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Napmotorpumpc 
y/et stator pump 
electro-pompe à bodinage 
noyé
нагое с мокростаторным 
электродвигателем 
Бессальниковый насос с 
электродвигателем или на
гое с погружгап • элект
родвигателем, статорная об
мотка которого находится в 
непосредственном контакте с 
жвдхосгао (перекачиваемой 
или какой-либо другой), ь 
которой вращается рог р 
двигателя

3.3.6 насос з електродвигуном 
із захищеним статором 
Безсальниковий насос з елек
тродвигуном або насос із за- 
нурювальним електродвигуном, 
у якого статор (разом зі своєю 
обмоткою) герметично відок
ремлений з допомохх э встав
ної гільзи (тру ' и для ущіль
нення щілини між ротором і 
статором) від перекачуваного 
середовища або якої-небудь ін 
шої рідини, з  якій обертається 
ротор
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Spaltrohrmotoipumpe 
çanned motor pump 
électro-pompe a st.tor che
misée
насос с электродвигателе!., 
с защищ<..лым статором 
Бессальниковык насос с 
электродвигателем или на
сос с погружным элект
родвигателем, у которого 
статор (вместе со своей 
обмоткой) герметично от
делен при помощи встав
ной гильзы (трубы ДЛ" уп
лотнения щели между ро
тором и статором) от пере
качиваемой среды или ка
кой-либо "ругой жидкос
ти, в которой вращается 
ротор



3.3.7 насос з вітропр-водом 
Насос, що пригодиться в рух 
вітряним двигуном
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Windmotomumpe 
wiftdmill (driven) pump 
pompe à coüenne 
насос с ветроприво^ом 
Насос, приводимый в дви
жение ветряным двигате
лем

3.^.8 насос з турбоприводом 
Насос, що приводиться в рух 
турбіною
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Tuibopumpe 
turbine driven pump 
turbo-pompe
насос с турбоприводом 
Насос, приводимый в дви
жение турбиной

3.3.9 насос з пневмоприводом
Насос, що приводиться в рух 
стисненим повітрям або з до
помогою пневмодвип'на, або 
безпосередньо (від пневмоци- 
лівдра)
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Druckluftpumpe 
air operated pump , 
pompe a air comprime 
насос с пневмоприводом 
Насос, приводимый в дви
жение о  атым воздухом 
или с помощью пневмо
двигателя или непосредст
венно (от пневмоцилиндра)

3.3.10 насос з магнітним ири- 
водом
Безсальниковий насос, у якого 
потужніє; і  приводного двигуна 
передається шляхом магнітної 
індукції
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Magnetpumpj 
magnetic pump 
pompe etanche a entraine
ment magnétique 
насос с магнитным гри- 
водом
Бессальниковый насос, у 
которого мощность приво
дного двигателя передается 
путем магнитной индук
ции

3.3.11 насос з електромагнітним 
приводом
Осціїлювальний об’ємний на
сос, у якого зворотно-посту
пальний рух поршчя відбу
вається під дігю зміни маг
нітного поля
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Pumpe mit elektrom?gneti-
schem Antrieb
pump with cyclic electro-
magneac drive
çompe à piston-vibreur
électromagnétique



ги насос с электромагнитные 
приводом
Осциллирующий объемный 
насос, у которого возврат- 
но-посхупательное движе
ние поршня осуществля
ется под действием изме
нения магнитного поля

3.3.12 насос з електромагнітною 
муфтою
Н^сос, оснащений електромаг- 
нітною муфтою, яка служить 
для здійснення операції вми- 
кання-вимкнення, а також для 
запобігання ударним наванта
женням
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elektromagnetisch gekuppelte 
Pumpe
electromagnetically coupled 
pump ,
pompe a entrainement par 
couplage électromagnétique 
насос с электромагнитов 
муфтой
Насос, снабженный элек
тромагнитной муфтой, о- 
торая служит для осущесг 
вления операции включо 
ния-отключения, а такж 
для предотвращения удар 
ных нагрузок

З.ЗЛЗ насос з приводом через 
похилий диск
Аксіально-поршневий насос, в 
якому робочі циліндри розта
шовані по колу паралельно до 
осі приводного вала, на якому 
з нахилом насаджено диск. Під 
час кожного свого оберту диск 
приводить у зворотно-пг ту- 
пальний рух поршні, довжина 
ходу яких пропорційна нахилу 
дисха
(рисунок А83)
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Pumpe m it An* ;eb durch 
Taumelscheibe 
swash p 'ite  operated (recip 
rocating} pump , 
pompe a pistons axiaux a 
plateau de commande ob
lique
насос ; приводом через 
наклонный диск 
Аксиально-поршневой на
сос, в котором рабочие 
цилиндры размещены m 
окружность* параллельно ocj ; 
приводного вала, на кото 
ром с наклоном насажеь 
диск. При каждом своем 
обороте диск . приводит ь



возвратно-поступательное 
движение поршни, дша.а 
хода которых пропорцио
нальна наклону диска 
(Рисунок А83)

3.3.14 насос з вбудованим пере
давальним механізмом 
Насос з навіс: шм або вбудо
ваним передавальним механіз
мом (мультиплікатором чи ре
дуктором)
(рисунок А81)
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Getriebepumpe 
geared pump 
pompe avec variatcar de 
vitesse incorpohf 
насос со встроенным пе
редаточным механизмом 
Насос с навесным или 
встроенным передаточным 
Механизмом (мультиплика
тором или редуктором) 
(Рисунок А81)

3.3.15 насос з пасовим приводом
Насос, що приводиться в рух 
з допомогою пасового шківа, 
насадженого або безпосередньо 
на вал насоса, ~бо на окремий 
вал, який з’єднаний з насосом 
з допомогою муфта
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Pumpe mif Riemenantrieb 
beit driven pump 
pompe entiain^s par courroie 
насос с ременным приво
дом
Насос, приводимый в дви
жение с помощью рек.эн
ного шкива, насаженного 
либо непосредственно на 
вал насоса, либо ю* от
дельный пал, соединенный 
через муфту с насосом

3.3.16 насос з важіл-н.ім регу
люванням довжини ходу 
Поршневий насос, у якого дов
жину ходу поршня можна регу
лювати безступінчасто з до
помогою перевідного Еажеля (ре
гульованого балансира) під час 
роботи
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Kipphebelpumpe
variable stroke reciprocating
pump N
pompe a piston a course 
reglable par balancier 
насос с рычажной регули
ровкой длины хода 
Поршневой насос, у ко
торого длину хода поршня



можно регулировать бес- 
ступенчато с помощью пе
реводного рычага (регули
руемого балансира) во вре
мя работы

3.3.17 насос з кривошипно-ша- 
туинни механізмом 
Поршнст-гй насос, у якого обер- 
•і'ОЗИЙ рух приводу перетворю- 
сться у зворотно-, шетутіолмшй 
т̂ереї ^ітвошипно-ішпуіішій ме- 

х;'ч;?м (або з допомогою екс
центрика)
(рксунок А79)
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Kurbelpumpe 
power pump ч 
p^-npe à pistons a comman
de mécanique
насос с кривошипло-шахун- 
нътм механизмом 
Поршневой насос, у хо- 
торого вращательное дви
жение привода превраща
ется в ьозврашо-лоступг. 
тслыюе движение посред
ством крийошшшо-ша- 
тунного мехашпма (’ " lu 
при помощи ексцентриха) 
(Рисунок А79)

3.3.18 насос паровий з крило- 
шишіо-шатуинпм механізмом 
Паровий насос з приводом че
рез кривоілигаїо-шаїушиїй ме
ханізм, який конструктивно 
виконаний як одн«. ціле зі 
своєю паровою приводною ма
шиною
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Damp fk urb el pui про 
steam crar.k pump 
pompe à vapeur со ■unain’ je 
par système bielle manivelle 
насос паровой - криво
шипно-шатунным механиз
мом
Паровой насос с приводом 
через кривошипно-шатун
ный механизм, который 
конструктивно выполнен 
как с но целое со своей 
паровой приводной а.лпи- 
ной

3.3.19 ручний насос 
Насос, що приводиться в рух 
вручну (на відміну від насоса 
о механічним приводом)
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Handpump 
hand pump 
pompe à bras



ru насос рулой 
Насос, приводимый в дви
жение вручную (в отличие 
от насоса с приводом меха
ническим)

3.3.20 насос з двигуном геліо-
СЙЛОВИМ
Насос з приводною машиною, 
яка отримує потрібну енергію 
перетворенням СС ІЯ-ОЮЇ енергії 
В Є*іЄКірИЧНу.
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Sonnenkraftpumpe 
solar powered pump 
pompe k énergie solaire 
насос с двигателем гелио- 
силовым
Насос с приводной ма
шиной, получающей необ
ходимую енерп JO путем 
преобразования солнечной 
энергии в электрическую.



АБЕТКОВИЙ ПОКАЖ ЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМ ІН ІВ
гідроелеватор 3.1.6
дуплекс-насос 3.2.3.3.20
елеватор котловий 3.2.4.16
колесо барабанне 3.2.4.17
насос аксіально-поршневий 3.2.3.3.2
насос багатовихщний 3.2.3.2
насос багатопотічний 3.2.1.9
насос багатоступінчастий 3.2.1.6
насос базовий 3 \5 .4
насос безсальниковк'і 3.2.1.23
насос боковоканальний 3.1.1.5
насос вбудовуваний 3.2.1.14
насос, вбудовуваний у трубопровід 3.2.1.21
часос вертикальний 3.2.1.2
насос високонашрний 3.2.5.2
насос відцентрогий 3.1.1
насос шльновихровий 3.2.2.2
'асос водоструминний 3.1.3.:

насос газліфтний 3.1.4
насос газозгоряння 3.2.3.6.2
.;асос газоструминний 3.1.3.3
іасос гвин 'івий 3.2.4.2

насос гелікощно-шиберний Ь.2.4.11
насос герметичний, Нд 3.? 1.23
насос горизонтальний 3.2.1.1
аасос двокорпусний 3.2.1.27
насос двопотічний 3.2.1.8
насос двоспіральнокорпусний 3.2.2.6
насос двоступінчастий 3.2.1.5
насос для мокро! установки 3.2.1.30
насос для сухої установки 3.2.1.31
насос ексцентрично-шнековий 3.2.4.4
насос електромагнітний 3.1.7
насос занурювальний 3.2.\.3
пасос з важільним регулюванням довжини ходу 3.3.16
насо'' з вертикальним роз ’ємом, Нд 3.2.1.26
пасос з вигиутим трубним корпусом 3.2.2.12
насос з відки/інпю криппсою 3.2.1.24
насос з вітроприводом 3.3.7
насос з вбудованим передавальним механізмом 3.3.14
насос з внутрішньою підшипниковою опорою 3.2.1.28



насос 3 ГЄЛІОСИЛОВИМ чвигуном 3.3.20
насос з горизонтальним роз’ємом, Нд 3.2.1.:^
насос з електродвигуном 3.3.2
ііасос з електродвигуном із захищеним <г. ато ром 3.3.6
насос з електромагнітним приводом 3.3.11
насос з електромагнітною муфтою З.З.Р.
насос з колесом між опорами 3.2.2.16
насос з консольно розташованим колесом 3.2.2.15
иасос з корпз ;ами ступеней з випрямними лопатками 3.2.2.10
насос з корпусами ступеней і напрямними апаратами 3.2.2.9
насос з кривошипно-шатунним механізмом 3.3.17
насос з ліхтарем 3.2.1.12
насос з магнітним приводом 3.3.10
насос з механічним приводом 3.3.1
н хос з мокр^статорним електродвигуном 3.3.5
насос з опорним ліхтарем 3.2.1.13
насос з опорною основою 3.2.1.11
насос з пасовим приводом 3.3.15
насос з пневмопривод м 3.3.9
насос з поздовжнім роз’ємом 3.2.1.25
насос з поперечним роз’ємом 3.2.1.26
насос з ьриводом через похилий диск 3.3.13
насос з приєднувальним фланцем 3.2.1.17
насос з ирягчм грубним корпусом 3.2.2.11
насос з регульованою подачею 3.2.1.32
насос з ротором, виїмннм у бік привода 3.2.2.13
насос з секційним корпусом 3.2.2.8
насос з турбоприв'-дом 3.3.8
насос зуочастопасовий 3.2.4.12
на ос з фла.іцевим двигуном 3.3.3
нассг із занурювальним приводом 3.3.4
насос із зовнішніми підшипниковими опорами 3.2.1.29
насос із сг метрично розташованими колесами 3.2.2.14
насос канальний 3.1.1.2
насос кільцевокорпусний 3.2.2.7
насос колісний ковшовий 3.2.4.15
насос конусний 3.2.2.4
насос крильчастий 3.2.3.4
на ос ланцюговий 3.2.4.14
насос мембранний 3.2.3.5
насос мопоблочний 3.2.1.19
насос надиисоконапірний 3.2.5.3
насос на кронштейні підшипникоиоТ опори 3.2.1.16



васос в а пів осьовий 3.1.1.3
васос настійний 3.2.1.18
насос на стоянку підшипникової опори 3.2.1.15
ва х  незасмічуваний 3.2.1.22
насос низьковаоірний 3.2.5.1
насос об’ємний 3.1.2
насос осцилювальний 3.1.2.1
насос ротаційний 3.1.2.2
насос однопотічний 3.2.1.7
насос односіупінчаспій 3.2.1.4
насос осьовий -#.1.1.4
насос паровий 3.2.3.3.17
насос паровий з кривошипно-шатунним механізмом 3.3.18
насос паровий прямо! дії 3.2.3.3.18
насос-паропульсатор 3.2.3.6.1
насос пароструминний 3.1.3.4
насос периферійний 3.2.2.1
насос підвісний резервуарний 3.2.1.20
насос плунжерний З.2.З.* 4
насос поршневий 3.2~>.3
насос поршневий баштовий 3.2.3.3.14
насос поршневий дисковий 3.2.3.3.5
насос попшневий диференціальний 3.2.3.3.6
насос поршневий з клапанною коро? ою ".2.3.3.16
пасос поршневий з клапанною пластиною 3.2.3.3.15
насос поршневий з опозитними циліндрами : :.3.'3.£
насос поршневий клапанний 3.2.3.3.7
насос поршневий обертово-золотниковий 3.2.3.3.8
насос поршневий однорядний 3.2.3.3.1
насос поршнев. .і прямоточний 3.2.3.3.13
насос поршневий рівнонаправлено! дії 3.2.3.3.11
насос поршневий різнонаправлено! дії 3.2.3.3.10
васос поршневий У-подібний 3.2.3.3.12
насос похилодисковий 3.2.3.1
насос радіальний :  м . і
насос радіально-порпщевий 3.2.3.3.3
васос реверсивний 3.2.1.10
васос рідиннокільцевий 3.2.4.13
васос рідиниоструминний 3.1.3.1
васос ротаційно-поршневий 3.2.4.3
насос ручний 3.3.19
насос самовсмоктувальн ий 3.1.8
насос сильфонний 3.2.3.7



насос спіральнокорпу :ний 3.2.7.Ї
насос стандарт: ий 3.2.5.5
насос струминний 3.1.3
насос тертя дисковий 3.2.2.3
насос шестеренний 3.2.4.1
насос шиберний 3 2.4.6
насос шиберно-еластичний 3.2.4.10
-'асос шиберно-роторний 3.2.4.8
насос шиберьо-статорний 3.2.4.7
ндсос шланговий 3.2.4.9
насос шнековий 3.2.4.5
наосс шнековий лотковий 3.2. U 8
підйомник гідроударний 3.1.5
симплекс-насос 3.2.3.3.19

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖ ЧИК Н ІМ ЕЦ ЬКИХ ТЕРМ ІН ІВ
Anflanschpumpe 3.2.1.17
Axialkolbenpumpe 3.2.3.3.2
Axialkreiselpumpe 3.1.1.4
Balgpumpe 3.2.3.7
Becherwcrk 3.2.4.16
Blockpumpe 3.2.1.19
Cone pumpe 3.2.2.4
Dampfdruckpumpe 3.2.3.6.1
Dampfkurbelpumpe 3.3.18
Dampfpumpi 3.2.3.3.17
Dampfstrahlpumpe 3.1.3.4
direktwirKende Dampfpumpe 3.2.3 3.18
De .jpelspiral^ehauscpumpe 3.2.2.6
dopp.;Hrömige Pumpe 3.2.1.8
Drehflugelpumpe 3.2.4.8
Drucklüflp .impe 3.3.9
Duplexpumpe 3.2.3.3.20
ELnbaupumpe 3.2.1.14
Einhangepumpe 3.2.1.20
einstimmige Pumpe “».2.1.7
einstufige Pumpe 3.2. IA
elel.tromagnetische Pumpe 3.1.7
elektromagnetisch gekuppelte Pumpe 3.3.12
Elektropumoe 3.3.2
Exzenterschnecl' inpumpe 3.2.4.4
Flanschmotorpumpe 3.3.3



Fügelpumpe 3.2.3.4
Fiügelzellenpumpe 3.2.4.6
Rügelzeilenpumpe m it elastischem Verc .ünger 3.2.4.10
FT ’^sigkeitsringpumpe 3.2.4.13
Rlissigkeitsstrahlpumpe 3.1.3.1
Freistrompumpe 3.2.2.2
Fußlatemenpumpe 3.2.1.13
Gasdruckpumpe 3.2.3.6.2
Gasmischheber 3.1.4
GasstrahJpumpe \1 .3 .3
Getriebepumpe 3.3.14
Giiedeigehausepumpe 3.2.2.8
Halbaxialkreiselpumpe pump 3 .U .3
Handpumpe 3.3.19
Hebewerk 3.1.6
H Öchdruckpumpe 3.2.5.2
Hochstdruckpumpe 3.2.5.3
Horizontalpumpe 3.2.1.1
Inlinepumpc. 3.2.1.71
Kanalradkreiselpumpe 3.1.1.2
Kettenpumpe 3.2.4.14
Kipphebelpumpe 3.3.16
Klappdeckelpumpe 3.2.1.24
Kolbenpumpe 3.2.3.3
Kolbenpumpe in  Boxerbauweise 3 .2 .3 .2.9
Kolbenpumpe in Geradwegbauweise (Geradwegtyp) 3 .- .3 .3.1:
Kolbenpumpe in  Turmbauweise (Turmtyp) 3.2.3.3.14
Kolbenpumpe in  Ventilgehäusebauweise (Ventilkammertyp) 3.2.3.3.16
Kolbenpumpe in  Vent. .ammerbauwe ,e (Ventilkanv'iertyp) 3.2.3.3.16
Kolbenpumpe l Ventilplattenbauweise (Ventilplattentyp) 3.2.3.3.15
(Kolben) pumpe m it gegenläufigen Kolben 3.2.3.3.10
(Kolben) pumpe m it gleichlaufenden Kolben 3.2.3.3.11
Kolbenpumpe m it Zylindern in  V-Form 3.2.3.3.12
Kreiselpumpe 3 .i. l
Kreiskolbenpumpe 3 ".4.3
Kurbelpumpe 3.3.17
La <?erbockpumpe 3.2.1.15
L^ertiägerpum pe 3.2.1.16
längsgeteilte Pumpe 3.2.1.25
Latemenpumpe 3.2.1.12
Leitschaufelgehausepumpe 3.2.2.10
Magnetpumpe 3.3.10
Mantelgehäusepumpe 3.2.1.27



mechanisch angetriebenr Pumpe 3.3.1
Mehricitungspump*. 3.2.3.2
mehrströmige Pumpe 3.2.1.9
mehrstufige Pumpe 3.7.1.6
Membranpuriipe 3.2.3.5
Waßmotorpumpe 3.3.5
Niederdruckpumpe 3.2.5.1
N^rmpumpe 3.2.5.5
oszillierende Verdrängerpumpe 3.1.2.1
Peripheralpumpe 3.2.2.1
Pumpe fü r Naßaufstdlung 3.2.1.30
Pumoe fü r Trockem.ufbceUung 3.2.1.31
Pumpe m it Antrieb durch Taumelscheibe 3.3.13
Pumpe m it Außenlager 3.2.1.29
Pumpe m it beiuseitig gelagertem Laufrad 3.2.2.16
Pumpe m it elektromagnetischem Antrieb 3.3.11
Pumpe m it fliegend angeordnetem Laufrad 3.2.2.15
Pumpe m it gegenläufigen Laufradem 3.2.2.14
Pumpe m it Innenlager 3.2.1.28
Pumpe m it Riemenantrieb 3.3.15
Pumpe m it zur Antriebsseite ausbaubarem Läufer 3.2.2.13
quergeteilte Pumpe 3.2.1.26
Radialkolbenpumpe 3.2.3.3.3
Radialkreiselpi mj.e 3.1.1.1
regelbare Pumpe 3.2.1.32
Reihei ikolbenpumpe 3.2.3.3.1
reversible Pumpe 3.2.1.10
Riemenprmpe 3.2.4.12
F inggehäusepumpe 3.2.2.7
Roh. gehausepumpe 3.2.2.11
R ohrkiii nmerpumpe 3.2.2.12
rotierende Verdrängerpumpe 3.1.2.2
Scheibenkolbenpumpe 3.2.3.3.5
Schlauchpumpe 3.2.4.9
Schraubenspindelpumpe 3.2.4.2
Schneckenpumpe 3.2.4.5
Schneckentrogpumpe 3.2.4.18
Schöpfrad 3.2.4.15
Schiagscheibenpumpe 3.2.3.1
Schräubenflügelpumpe 3.2.4.11
Seitenkanalpumpe 3.1.1.5
selbstsaugende Pumpe 3.1.8



Simplexpumpe 3.2.3.3.19
Sonnenkraftpumpe 3.3.20
Spaltrohrmotorpunipe 3.3.6
Spiralgehäusepumpe 3.2.2.5
Standerpumpe 3.2.1.11
Standardpumpe 3.2.54
Stcuercolbenpumpe 3.2.3.3.8
stopfbuchslose Pumpe 3.2.1.23
Stoßheber 3.1.5
Strahlpumpe 3.1.3
Stufengehausepumi ; 3.2.2.9
Stufenkolbenpumpe 3.2.3.3.6
Tauchkolbenpumpe 3.2.3.3.4
Tauchmotorpumpe 3.3.4
Tauchpumpe 3.2.1.3
Teslapumpe 3.2.2.2
Trennfliigel pun i pe 3.2.4.7
Trommelrad 3.2.4.17
Turbopumpe З.л S
Ventilkolbenpumpe 3.2.3.J.7
Verdrängerpumpe 3.1.2
verstopfungssichere Pumpe 3.2.1.22
Verticalprnpe 3.2.1.2
Wandpumpe 3.2.1.IS
Wasserstrahlpumpe 3.1.3.2
Windmotorpumpe 3.3.,
Zahnradpumpe 3.2.4.1
zweistufige Pumpe 3.2.1.5

АБЕТКОЬИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ
air operated pump 3.3.9
Archimedean screw pump 3.2.4.18
axial flow pump 3.1.1.4
axial piston pump 3.7 3.3.2
axially split pump 3.2.1.25
back pull out pump 3.2.2.13
barrel insert pump 3.2.1.27
bearing pedestal mounted pump 3.2.1.15
bellows pump 3.2.3.7
belt driven pump 3.3.15
belt pump 3.2.4.12
bucket elevator 3.2.4.16



canncd m otor pump 3.3.6
centrifugal pump 3.1.1
chain pump 3.2.4.14
channel im peller pump 3.1.1.2
circu lar casii.g pump 3.2.2.7
close coupled pump 3.2.1.19
cone pump 3.2.2.4
diaphragm pump 3.2.3.5
oJFerential piston pump 3.2.3.3.6
direct acting steam pump 3.2.3.3.18
disc pump 3.2.2.3
double entry pump 3.2.1.8
double volute pump 3.2.2.6
drum wheel 3.2.4.17
duplex pump 3.2.3.3.20
ejector 3.1.3
elbow pump 3.2.2.12
electric m otor pump 3.3.2
electrom agnetically counled pump 3.3.12
electromagnetic pump 3.1.7
flanged m otor pump 3.3.3
flange mounted pump 3.2.1.17
flexible vane pump 3.2.4.10
gas ejector 3.1.3.3
gas lif t  pump 3.1.4
geared pump 3.3. !4
gear pump 3.2.4.1
glandless pump 3.2.1.23
Goodyear pump 3.2.4.5
hand pump 3.3.19
helic?’ ro tor pump 3.2.4.4
helical vane pump 3.2.4.11
high pressure pump 3.2.5.2
hinged cover pump 3.2.1.24
horizontal pump 3.2.1.1
Humphrey pump 3.2.3.6.2
hydraulic elevator 3.1.6
hydraulic ram 3.1.5
inclined ro tor pump 3.2.3.1
in -line  linked piston pump 3.2.3.3.11
in -line  piston pump 3.2.3.3.1
in-line-pum p 3.2.1.21
integral pump 3.2 1.14



lantern mounted pump 3.2.1.12
liquid ejector 3.1.3.1
liquid ring pump 3.2.4.13
lov. pressure pump 3.2.5.1
magnetic pump 3.3.10
mechanically driven pump 3.3.1
mixed flow pump 3.1.1.3
m ultioutlet pump 3.2.3.2
multistage pump 3.2.1.6
multistage ring section pump 3.2.2.8
(multistage) turbine pump (USA) 3.2.2.9

3.2.2.10
non-clog (ging) pump 3.2.1.22
opposed cylinder piston pump with one crankshaft 3.2.3.3.9
opposed piston pump 3.2.3.3.10
peripheral pump 3.2.2.1
peristaltic pump 3.2.4.9
pintle pump (USA) 3.2.1.27
pipeline axial flow pump 3.2.2 11
piston pump 3.2.3.3.5
piston pump with pistons arranged in  V-type 3.2.3.3.12
plunger pump 3.2.3.3.4
plunger ] ump 3.2.3.3.13
positive displacement pump 3.1.2
power pump 3.3.P
progressive cavity pump (USA) 3.2.4.*»
pull-out type pump (USA) 3.2.2.13
pump fo r dry (sump) installation 3.2.1.31
pump with bearing bracket -3.2.1.16
pump with bowi-type vaned casings 3.2.2.10
pump with cyclic electromagnetic drive 3.3.11
pumo w ith external bearing (s) 3.2.1.29
pump w ith impeller mounted between bearings 3.2.2.16
pump w ith internal bearing (s) 3.2.1.28
pump with opposed impeller 3.-.2.14
pump w ith overhung impeller 3.2.2.15
p i’mp w ith pumping elements arranged (operating) in  parallel 3.2.1.9
radial flow  (centrifugal) pump 3.1.1.1
radially split pump 3.2.1.26
radial piston pump 3.2.3.3.3
reciprocating piston pump 3.2.3.3
reciprocating pump 3.1.2.1
reversible pump 3.2.1.10



rocking pintle piston pump 3.2.3.3.8
roller vane pump 3.2.4 3
rotary displacement pump 3.1.2.2
rotary piston lobe type pump ?.2.4.3
screw pump 3.2.4.2
self priming pump 3.1.8
semi-rotary (wing) pump 3.2.3.4
side channel pump 3.1.1.5
simplex (steam) pump 3.2.3.3.19
single entry pump 3.2.1.7
single stage pump 3.2.1.4
single (steam) pump (USA) 3.2.3.3.19
skii. mounted pump 3.2.1.13
sliding vane pump 3.2.4.7
sc'ar powered pump 3.3.20
standard pump 3.2.5.4

3.2.5.5
steam crank pump 3.3.18
steam ejector 3.1.3.4
steam pulsator 3.2.3.6.1
steam pump 3.2.3.3.17
straight wry type piston pump (USA) 3.2.3.3.13
submerged pump 3.2.1.3
submersible pum« 3.3.4
super pressure pump 3.2.5.3
suspended pump 3.2.1.?0
swash pLio operated (reciprocating) pump 3.3.13
torque flow  pump 3.2.2.2
turbine duven pump 3.3.8
turret type pLton pump (USA) 3.2.3.3.14
two s'age pump 3.2.1.5
valve deck plate type piston pump 3.2.3.3.15
valve type piston pump 3.2.3.3.7
vane pump 3.2.4.6
variable output pump 3.2.1.32
variable stroke reciprocating pump 3.3.16
vertical pump 3.2.1.2
vertical frame mounted pump 3.2.1.11
volute pump 3.2.2.5
water ejector 3.1.3.2
wheel and bucket pump 3.2.4.15
wall mounted pump 3.2.1.18
wet stator pump 3.3.5



wet sump pump 3.2.1.30
windmill (driven) pump 3.3.7

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК Ф Р А Н Ц У З Ь К І Т Е Г И Н ІВ
belier hydraulique 3.1.5
éjecteur 3.1.3
éjecteur à gaz 3.1.3.3
ejecteur a liquide 3.1.3.1
éjecteur h vapeur 3.1.3.4
electro-pompe , 3.3.2
électro-pompe a bodinage noye 3.3.5
éldctro-pompe à stator chemisée 3.3.6
élévateur à godets 3.2.4.16
élévateur à liquides 3.1.6
groupe électro-pompe à flasque-bride avec moteur 
en porte-à-faux 3.3.3
groupe immergé 3.3.4
hydro-éjecteur 3.1.3'’
pompe n action directe de vapeur 3.2.3.3.ІО
pompe à air comprimé 3.3.9
pompe à anneau liquide 3.2.4.13
pompe k bnsse pression 3.2.5.1
pompe h bras 3.3.19
pompe à canal latéral 3.1.1.5
pompe accessoire з .:.і.і4
pompe h chaîne 3.2.4.14
pompe à circuits multiples 3.2.3.2
pompe à combustion de gaz 3.2.3.6.2
pompe à commr. de mécanique 3.3.1
pompe à corps noyé 3.2.1.30
pompe à corps redresseur 3.2.2.10
pompe à coips segmenté 3.2.2.8
pompe à corps segmenté, à diffuseurs rapportas 3.2.2.9
oompe à corps torique 3." 2.7
pompe à corps tubulaire coude 3.2.2.12
pompe à corps tubulaire droit 3.2.2.11
pompe à coussinet intérieur 3.2.1.28
pompe à débit réglable 3.2.1.32
pompe à débit réversible 3.2.1.10
pompe k déux étages 3.2.1.5
pompe à disque oblique 3.2.3.1
pompe à double enveloppe 3.2.1.27



pompe a double flux 3.2.1.8
Trompe à double ' olute 3.2.2.6
pompe à énergie solaire 3.3.20
pompe à engrenages j.2.4.1
pompe à entrainement de liquide 3.2.2.1
pompe à entrainement par couplage électromagnétique 3 3.12
pompe à éolienne S. 3.7
pompe k flasque-bride de fixation 3.2.1.17
pompe à fond à ouverture rapide 3.2.1.24
pompe a haute pression 3.2.5.2
pompe à jo int longitudinal 3.2.1.25
pomoe à jo int perpendiculaire à Taxe 3.2.1.26
pompe à lobes 3.2.4.3
pompe k membrane 3.2.3.5
pompe à palette retenue 3.2.4.7
pompe à palettes t 3.2.4.6
pompe k palettes entrainees 3.2.4.8
pompe à palettes flexibles 3.2.4.10
pompe à paliers extérieurs 3.2.1.29
pompe k palier-support 3.2.1.15
pompe à palier supporté 3.2.1.16
pompe £ passage integral 3.2.1.22
pompe a piston 3 2.3.3.7

3.2.3.3.14
3.2.3.3.15

pompe à piston k course réglable par balancier 3.3.i6
pompe à pistons 3.2.3.3

3.2.3.3.5
rompe a pistons a commande mécanique 3.?.17
pompe à pistons a cylindres en ligne 3.2.3.3.1
pompe l  pistons k cylindres opposés équilibrés 3.2.3.3.9
pompe a pistons ^ cylindres opposés et k deux vilebrequins 3.2.3.‘3.10
pompe à pilons a cylindres opposes et k mouvement 
unidirectionnel 3.2.3.3.11
pompe à pistons a passage direct 3.2.3.3.13
pompe à pistons avec cylindres en V 3.2.3.3.12
pompe a pistons axiaur 3.23.3.2
pompe à pistons axiaux a plateau de commande oblique 3.3.13
pompe à pistons différentiels 3.2.3.3.6
pompe à pistons-plongeurs 3.2.3.3.4
pompe à pisfons radiaux 3.2.3.3.3
pompe à piston-tiroir rotatif 3.2.3.3.8
pompe à piston-vibreur élect-nmagne'tique 3.3.11



%
pompe a plusieurs otages 3.2.1.6
pompe à plusieurs flux 3.2.1.9
pompe à rotor démontable côté commande 3.2.2.13
pc npe à roue en porte-à-faux 3.2.2.15
pompe à roue montée entre pâlira 3.2.2.16
pompe à roues l pposées 3.2.2.14
pompe à simple flux 3.2.1.7
pompe à soufflet 3.2.3.7
pompe à très haute pression 3.2.5.3
pompe à un etage 3.2.1.4
pompe auto-amorc-’nte 3.1.8
pompe à vapeur 3.2.3.3.17
pompe a vapeur commandée par système Melle manivelle 3.3.18
pompe âvcc variateur de vitesse incorporé 3.3.14
pompe à vis 3.2.4.2
pompe à vis excentrée 3.2.4/
pompe à vis sans fin 3.2.4.5
pompe a volute 3.2.2.5
pompe à vortex 3.2/V2
pompe centrifuge 3.1.1
pompe centrifuge a roue à canaux 3.1.1.2
pompe centrifuge à roue radiale 3.1.1.1
pompe c^ne 3.2.2.4
pompe duplex à action directe (de va; sur ou d’air comprimé) .2.3.3.20
pompe électromagnétique 3.1.7
pompe en applique murale „.2.1.1«
pompe entrainée par courroie 3.3.15
pompe étanche â entrainement magnétique 3.3.10
pompe étanche sans p. jsse-étoupe 3.2.1.23
pompe hélice 3.1.1.4
pompe hélicocentrifuge 3.1.1.3
pompe hélicoidale à palettes 3.2.4.11
pompe horizontale 3.2.1.1
pompe immergée 3.2.1.3
pompe in-line 3.: 1.21
pompe monobloc 3.2.1.19
pompe normalisée 3.2.5.5
pumpe pour installation hors d'sau 3.2.1.31
pompe simplex à action directe (de vapeur ou d’air coi.iprimé) 3.2.3.3.19
pompe standard 3.2.5.4
pompe sur lateme 3.2.1.12
pompe sur lateme-suppoit 32.1.13
pompe suspendue de réservoir 3.2.1.20



pompe système Mammouth 3.1.4
pompe Testa 3.2.2.3
pompe verticale 3.2.1.2
pompe verticale à embase 3.2.1.11
pompe votdmétrique 3.1.2
pompe volumétrique altemativé 3.1Л1
pompe volumétrique rotative 3.1.2.2
pompe volumétrique rotative à ailettes internes 3.2.4.12
pompe volunétrique rotative à tube élastique 3.2.4.9
pompe (volum étrique) semi-rotaL /0 3.2.3.4
pulsateur à.pression de vapeur 3.2.3.6.1
roue k augets 3.2.4.1S
roue tambour 3.2.4.17
turbo-pompe 3.3.8
ds d’Archii.iede 3.2.4.18

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖ ЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕ Р М ІН ІВ
гидр оэлеватор 3.1.6
дуплекс-насос 3.2.3.3.20
колесо барабанное 3.2.4.17
насос е хсиально -поршневой 3.2.3.3 2
насос базовый 3.2.5.4
насос Сессальчиковый 3.2.1.73
насос боковоканальный 3.1.1.5
насос вертикальный 3.2.1.2
насос винтовой 3.2.4.2
насос водоструйный 3.1.3.2
насос ^встраиваемый 3.2.1.14
насос, встраиваемый в трубопровод 3.2.1.21
наг ос пысоконапорный 3.2.5.2
насос газлифтный 3.1.4
насос газосгорания 3.2.3.6.2
насос газоструЙ1̂ ый 3.1.3.3
насос геликоидно-шиберный 3.2.4.11
насос горизонтальный 3.2.1.1
насос двухкорпусный 3.2.1.27
насос двухпоточный 3.2.1.8
нясос двухспиральнокорпусный 3.2.2.6
насос двухступенчатый 3.2.1.5
насос для мокрой установки 3.2.1.30
насос для сухой установки 3.2.1.31
насос жидкостнокольцевой 3.2.4.13



насос жидкостноструйный 3.1.3.1
насос зубчатоременной 3.2.4.12
насос канальный 3.1.1.2
нас ос колесный ковшевой 3.2.4.15
насос кольцекорпусной 3.2.2.7
насос конусный 3.2.2.4
насос крыльчатый 3.2.3.4
насос мембранный 3.2.3.5
насос многовыходной 3.2.3.2
насос многопоточный 3.2.1.9
насос многоступенчатый _>.2.1.6
насос моноблочный 3.2.1.19
насос наклоннодисковый 3.2.3.1
нассс на кронштейне подшипниковой опоры 3.2.1.16
насос настенный 3.2.1.18
насос на стойке подшипниковой опоры 3.2.1.15
насос незасоряемый 3.2.1.22
насос низконапорный 3.2.5.1
насос объемный 3.] **
насос объемный осциллирующий 3.1.2.1
насос объемный ротационный 3.1.2.2
насос однопоточный 3.2.1.7
насос одноступенчатый 3.2.1.4
насос осевой 3.1.1.4
насос паровой 3.2.3.3.17
насос паровой прямого действия 3.2.3.3.18
насос паровой с хривошилно-шатунным механизмом 3.3.18
насос пароструйный 3.1.3.4
насос периферийный 3.2.2.1
насос плунжерный 3.2.3.3.4
насос погружной 3.2.1.3
насос подвесной резервуарный 3.2.1.20
насос полуосевой 3.1.1.3
насос поршневой 3.2.3.3
насос поршневой башенны" 3.2.3.:.14
насос поршневой вращательно-золотниковый 3.2.3.3.8
насос доршневой дисковый 3.2.3.3.5
насос поршневой дифференциальный 3.2.3.3.6
насос поршневой клапанный 3.2.3.3.7
насос поршневой однорядный 3.2.3.3.1
насос поршневой прямоточный 3.2.3.3.13
насос поршневой равнонаправленного действия 3.2.3.3.11
насос поршневой разнонаправленного действия з.2..; ? ; .



насос поршневой с клипанн''й коробкой 3.2.3.3.16
насос поршневой с клапанной пластиной 3.2.3.3.15
насос поршневой с олпозитными цилиндрами 3.2.3.3.9
насос поршневой У-образный 3.2..,.3.12
насос радиально-поршневой 3.2.3.3.3
насос радиальный 3.1.1.1
насос реверсивный 3.2.1.10
н-’сос ротационно-поршневой 3.2.4.3
насос ручной 3.3.19
насос самовсасывающий 3.1.8
насос сверхвысоконапорный 3.2.5.3
насос с ветроприводом 3.л.7
насос с внешними подшипниковыми опорами 3.2.1.29
насос с внутренней подшипниковой опорой 3.2.1.28
на .ос свободновихревой 3.2.2.2
насос с гелиосиловым двигателем 3.3.20
насос с изогнушм трубным корпусом 3.2.2.12
насос сильфонный 3.2.3.7
насос с колесом межд> опорами 3.2.2.16
насос с консольным расположенным колесом 3.2.2.15
насос с корпусами ступеней и направляющими 
аппаратам 3.2.2.9
насос с корпусами ступеней с выпрямляющими 
лопатками 3.2.2.10
насос с кривошипно-шатун' шм механизмом 3.3.17
насос с магнитным приводом З.ЗЛО
насос с механическим приводом 3.3.1
насос с мокростатсрным электродвгаттелем 3.3.5
псос со встроенным передаточным механизмом 3.?.14
насос с опорной основой 3.2.1.11
насос с опорным фонарем 3.2.1.13
насос с откидной крышкой 3.2.1.24
насос спирс-лыгокорпуеный 3.2.2.5
насос с пневмоприводом 3.3.9
насос с погружным приводом 3.3.4
насос-паро пульсатор 3.2.3.6.1
насос с поперечным оазъемом 3.2 1.26
насос с приводом через наклонный диск 3.3.13
насос с присоединительным флачцем 3.2.1.17
насос с продольным разъемом 3.2.1.25
насос с прямым трубным корпусом 3.2.2.11
насос с регулнр\ ;мой подачей 3.2.1.32
насос с ременным приводом 3.3.15



насос с ротором, вынимаемым со стороны прив<~ да 3.2.2.13
насос с рычажно^ регулировкой длины хода 3.3.16
насос с секционным корпусом 3.2.2.8
нг ;ос с симметрично расположенными колесш'ч 3.2.2.14
насос стандартный 3.2.5.5
насос струйные 3.1.3
насос с турбоприводом 3.3.8
насос с фланцевым двигателем 3.3.3
насос с фонарем 3.2.1.12
насос с электродвигателем 3.3.2
насос с электромг "нитной муфтой 3.3.12
насос с электромагнитным приводом 3.3.11
насос с электродвигателем с защищеш лм статором 3.3.6
насос трения дисковый 3.2.2.3
насос центробежный 3.1.1
насос цепной 3.2.4.14
насос шестеренный 3.2.4.1
насос шиберно-роторный 3.2.4.8
насос шиберно-статорный 3 .2 / 7
насос шиберно-эластичный 3.2.4.10
насос шиберный 3.2.4.6
насос шланговый 3.2.4.9
насос шнековый 3.2.4.5
насос шнековый лотковый 3.2.4.18
насос эксцентрично-шнековый 3.2.4.4
насос электромагнитный 3.1.7
подъемник гидроударный 3.1.5
симплекс-насос 3.2.3.3.19
элеватор козшевой 3.2.4.16
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