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ВСТУП
Пневматична енергія є одним із дорогих видів енергії, це пов'язано тим, що підготовка
повітря або іншого газу, тобто робочого тіла, досить дорогоцінна. Для здешевлення
робочого тіла системи намагаються застосовувати енергію повторно, таким чином деякий
відсоток застосованої енергії повертається для повторного використання, підключивши
його до самої системи або застосувавши для інших потреб.
Повторне використання енергії називають рекуперацією, на даний момент існує
декілька видів рекуперації енергії такі як: електрична, пневматична, гідравлічна, механічна.
На даний час вироблена електрична енергія у залізничному транспорті, під час
рекуперативного гальмування, повертається в контактну мережу (на відміну від
реостатного гальмування, під час якого вироблена електрична енергія гаситься на
гальмівних

резисторах,

тобто

перетворюється

в

тепло

і

розсіюється

системою

охолодження). Рекуперативне гальмування використовується для пригальмовування поїзда
в тих випадках, коли поїзд рухається по не значному крутому схилу вниз і застосування
пневматичних гальм є недоцільне. Тобто, рекуперативне гальмування використовується для
підтримання заданої швидкості під час руху поїзда по спуску. Цей вид гальмування дає
можливість значно заощадити електроенергію.
Але,

в

Україні

досить

мала

кількість

електровозів

обладнана

системою

рекуперативного гальмування. В основному, рекуперативним гальмуванням оснащуються
електровози постійного струму, це пояснюється простотою перемикання тягових двигунів в
режим генератора. На електровозах змінного струму встановлення даного виду
гальмування є проблематичним, оскільки перетворення постійного електричного струму в
змінний є досить складним процесом [1].
Механічне рекуперативне гальмування реалізується, наприклад, шляхом накопичення
кінетичної енергії підчас руху транспорту і з подальшим її використанням для початку руху
або при подоланні значного супротиву при русі. Такий вид рекуперації є найпростішим і
найдешевшим, але потребує застосування габаритних механізмів і тяжких матеріалоємних
конструкцій, що загалом і заважає розвитку такого типу рекуперативного гальмування [1].
Гідравлічне рекуперативне гальмування реалізується шляхом перемикання тягових
гідромоторів в режим насосу і з подальшим накопиченням енергії у гідравлічних
акумуляторах. Доцільність застосування таких систем є у машинах та механізмах
загальною потужністю близько 20 кВт і вище за умови, що така система обладнана, штатно,
гідросистемою. В такому випадку додавши декілька елементів і відкоригувавши алгоритм
керування машиною можливо підвищити загальний ККД [1].
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Системи рекуперації пневматичної енергії доцільна у застосуванні коли необхідно
отримати високу швидкодію системи при середніх потужностях машин. Наразі системи
пневматичної рекуперації мало поширені навіть у машинах з пневматичним приводом [1].
Одним з доцільних варіантів підвищення загального ККД існуючих тягових
транспортів та составів, а також залізничних тягових пасажирських вагонів є введення у
конструкцію додаткового модуля, що буде, під час, гальмування накопичувати енергію у
вигляді стиснутого повітря в ресивери. Далі за необхідності стиснуте повітря може
використовуватися для живлення бортової пневматичної мережі, що забезпечить
зменшення необхідності вмикання компресора, що живить пневматичну мережу [1].
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТА ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ВИДІВ ПНЕВМАТИЧНИХ СИСТЕМ В
МАШИНОБУДУВАННІ ТА МОБІЛЬНІЙ ТЕХНІЦІ

1.1.

Класифікація пневматичних систем в машинобудуванні та мобільній техніці

Відповідно до величиною використовуваного тиску розрізняють пристрої високого,
середнього та низького тиску. Для харчових пневмосистем використовують такі три рівня
тиску повітря:
- високий тиск від 0,4 до 1,0 МПа;
- середній тиск від 0,1 до 0,4 МПа;
- низький тиск – менше 0,1 МПа.
У системах високого тиску поряд з повітророзподільної, контрольно-регулюючою
апаратурою, пристроями для підготовки повітря застосовуються і пневматичні пристрої
управління високого тиску: датчики положення, клапани послідовності, логічні елементи і
ін. Пневматичні високого тиску застосовується в системах малої складності, що містять
невелику кількість взаємодіючих пневмоелементів. Переваги її полягають в тому, що для її
використання використовується спільне джерело живлення (цехова магістраль).
Широко застосовується пневматичні пристроїв фірм FESTO (Австрія), SMC (Японія),
CAMOZZI (Італія) та ін.
З ускладненням систем управління використовується ПА середнього тиску - елементи
мембранної техніки. До них відносяться вітчизняні пристрої УСЕППА, пера, БУРШТИН і
ін. Ці пристрої відрізняються більшою компактністю і більшу швидкодію. Всі елементи
побудовані з використанням мембран з прогумованого капронового полотна. Ще більшу
швидкодію і мінімальними габаритами відрізняються пристрої низького тиску - пристрої
струменевої техніки або Пневмоніка, що працюють при тиску до 0,02 МПа. Ці пристрої
принципово відрізняються від золотникових і мембранних елементів тим, що в них немає
механічних рухомих частин. Рухомою частиною їх є струмінь газу. Робота їх заснована на
взаємодії потоків повітря або рідини. Тому термін служби елементів практично
необмежений. Елементи можуть об'єднуватися в єдині плати, які виготовляються методом
друкованих схем (травленням, штампуванням, литтям). Струменеві елементи мають
найбільш високою швидкодією в порівнянні з іншими елементами пневмоавтоматики (1000
і більше спрацьовувань в секунду). Вони не схильні до радіаційного впливу, не чутливі до
вібрацій, до коливань температур. До пристроїв низького тиску відносяться, наприклад,
елементи «Волга».
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Виділимо наступні основні функції пневматичних систем:
1. Переміщення об'єктів.
2. Створення зусиль.
3. Автоматизація процесів.
4. Застосування повітря в якості технологічного інструменту.
Переміщення об'єктів за допомогою пневматичних систем може здійснюватися
наступними способами:
а) з використанням виконавчих механізмів,
б) безпосередньо самим повітряним потоком.
а). Переміщення об'єктів за допомогою виконавчих механізмів
Переміщення об'єктів з допомогою допоміжних пневматичних механізмів, автоматів,
роботів широко застосовуються при автоматизації виробничих процесів, в транспорті, в
харчовій промисловості, в легкій промисловості, в електронній та в інших областях. Стисле
повітря широко використовується в пневматичних системах управління (ПСУ) для
автоматичного управління технологічними процесами. Широка номенклатура елементів
пневмоавтоматики дозволяє реалізувати релейні, аналогові ПСУ машинами і автоматами.
До складу ПСУ можуть входити пневматичні датчики, перемикачі, перетворювачі,
реле, логічні елементи, підсилювачі, струменеві пристрої і т.д.
Розглянемо як приклад пневматичні датчики, номенклатура яких досить різноманітна.
Пневматичні датчики дозволяють здійснювати:
- контроль наявності деталей,
- контроль положення (орієнтацію),
- контроль і вимір координати, швидкості переміщення деталей, розмірів деталей;
чистоту поверхні, вага, температуру, тиск, витрата речовини і ін.
Пневматичні датчики розрізняють:
- по

виконанню:

контактні,

безконтактні;

за

призначенням:

контролюючий

вимірювальні; за способом вимірювання: цифрові, аналогові. Завдяки високій надійності
системи

пневмоавтоматики

знайшли

широке

застосування

для

побудови

систем

програмного управління різними машинами, роботами в багато серійному виробництві, в
системах управління рухом мобільних об'єктів. Досить широко повітря використовується в
якості технологічного інструменту, де він виконує безпосередньо операції сушки,
розпилення, охолодження, вентиляції тощо.
Області застосування пневмосистем, починаючи від малопотужних пневматичних
систем низького тиску, наприклад, в оптичному обладнанні для перевірки внутрішнього
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тиску, і закінчуючи системами великої потужності в пневматичних пресах або
пневматичних бурах для роботи з бетоном.
Пневматичні системи автоматики широко застосовуються:
• в машинобудуванні,
• в електронній промисловості,
• в автомобілебудуванні,
• в суднобудуванні,
• в харчовій промисловості,
• в текстильної та легкої промисловості,
• в гірничодобувній промисловості,
• в індустрії упаковки,
• в мережах водопостачання та енергозабезпечення,
• в медицині,
• у транспорті,
• в космічних дослідженнях і т.д.
Розглянемо перелік прикладів, який ілюструє універсальність і різноманіття
можливостей пневматичних систем, що застосовуються в сучасній промисловості:
- Металорізальні верстати (подача заготовок або інструментів).
- Пневматичні роботи.
- Різні випробувальні стенди (приводи і системи управління).
- Деревообробні верстати (приводи і живильники).
- Транспортування деталей або матеріалу.
- Перекачування повітря, води або хімікатів (приводи і системи управління).
- Машини для розливу в пляшки, розфасування та упаковки.
- Відкриття та закриття масивних або гарячих дверей, в транспорті.
- Розвантаження бункерів в будівельній, сталеплавильної, гірничодобувної або
хімічної промисловості
- Управління процесами підйому і переміщення в машинах безперервного лиття.
- Навісне сільськогосподарське устаткування.
- Забарвлення розпиленням.
- Обробка деревини та виготовлення меблів (зажим і переміщення заготовок).
- Складальне виробництво (затискні пристрої, фіксатори).
- Машини для точкового зварювання, клепки, склеювання.
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- Відділення тонкого листового матеріалу стисненим повітрям і підйом за
допомогою вакууму.
- Зуболікарському бормашині т.д.
Застосування пневмосистем більш ефективних в пожежо-вибухонебезпечних і
запилених зонах, при роботі з агресивними середовищами, в умовах високих температур.

1.2.

Застосування пневматичних систем в мобільній техніці

1.2.1.

Пневматичний привід шляхових машин

Пневматичний привід шляхових машин (рис. 1.1) містить компресор, обладнання
різного функціонального призначення, допоміжні пристрої (трубопроводи, резервуари,
повітроохолоджувачі тощо).
На рис. 1.1 показана принципова схема системи підготовки та подачі стисненого
повітря в гальмівну та робочу пневмосистеми машини ВПР-02 через живильну магістраль
ПМ. Повітря забирається з атмосфери через повітряні фільтри Ф1, Ф2 і включені
паралельно компресорами КМ1, КМ2 через повітроохолоджувач АТ 1, зворотній клапан
КО1, сепаратор-осушувач (адсорбер) ВД1, зворотній клапан КО2 надходить в головний
повітряний резервуар (ресивер) РС1.
Для періодичного перемикання компресорів на холостий режим роботи використовуються
клапани холостого ходу КП1, КП2, управляються через лінію дистанційного управління від
регулятора напруги КП6.
При досягненні верхнього рівня напору в резервуарі РС1 регулятор напруги КП6
подає повітря під напором до клапанів КП1, КП2, які з'єднують нагнітальну лінію
компресорів з атмосферою. Одночасно відкривається і клапан холостого ходу КП5, через
який продувається адсорбер ВД1 для виведення з нього накопиченої вологи.
Після зниження тиску в резервуарі РС1 регулятор напору КП6 знову закриває клапани
холостого ходу КП2, КП3, КП5. Час і інтенсивність продувки регулюється дроселем ДР1,
так як при його більшого відкриття тиск в резервуарі РС1 знижується швидше. При
накопиченні вологи в резервуарі РС1 він може бути очищений через вентиль ВН1.

Арк.
Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

МА42.006.000.000 ПЗ

8

Рис. 1.1. Принципова схема подачі стиснутого повітря в напірну магістраль ПМ гальмівної
системи [2]
(КМ1, КМ2 - компресори; Ф1 - Ф4 - повітряні фільтри; КП1, КП2 - клапани холостого хода
компресора; КП3, КП4 - запобіжні клапани; КП5 - клапан холостого ходу для продувки
сепаратора-осушувача; КП6 - регулятор тиску; КО1, КО2 - зворотні клапани; ВД1 сепаратор-осушувач (адсорбер); ДР1 - дросель; АТ 1 - апарат теплообміну; РС1 - ресивер
(головний резервуар); РД1 - реле тиску)
Як видно з наведеної вище схеми, при роботі пневмопривода повітря надходить у
ресивер РС, а потім витрачається на привід механізмів. Тому при розрахунку необхідно
вирішити ряд завдань, пов'язаних з визначенням параметрів компресора КМ, об'єму
ресивера Vр, час його повної зарядки на початку роботи та часу зарядки при роботі,
визначення характеристик витрати ресивера при роботі, щоб оцінити кількість циклів
роботи механізмів машини при відмові компресора.
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1.2.2 Пневматичний привід електропоїзда ЕР2т
Під кожним вагоном прокладено два трубопроводи - напірна і гальмівна магістралі
(рис. 1.2), які закінчуються кінцевими кранами 1 і сполучними гумовими рукавами 2.
Обидва трубопроводи і з'єднувальні рукави перехрещуються між собою. Якщо дивитися з
торця вагона, то справа завжди буде гальмівна магістраль, зліва - напірна.
На причіпних і головних вагонах встановлені мотор-компресори 59, які підтримують
тиск в напірній магістралі 6,6 - 8 кгс / см2. Повітря навколишнього середовища
всмоктується через фільтр 61, проходить через рукав 60, з'єднувальний рукав 71, змійовик і
влагосборнік-57 і через зворотний клапан 56 нагнітається в головні резервуари 54 ємністю
по 170 л. Потім він надходить в напірну магістраль. У фільтр 57 накопичуються бруд,
конденсат, масло та інші домішки, які за допомогою випускного крана 58 періодично
видаляють. У зимовий час користуються електричним обігрівом фільтр.
Локомотивна бригада повинна при кожному проході уздовж складу продувати фільтр.
Якщо цього не робити, то сторонні домішки будуть нагнітатися в напірну магістраль і
потрапляти в приводи електричних апаратів, виводячи їх з Будуючи.
У зимовий час можливе заморожування змійовиків. Найчастіше перемерзає
трубопровід біля входу в перший головний резервуар. При надмірному підвищенні тиску в
змійовику спрацьовує запобіжний клапан 55, який відрегульований на 9 кгс / см2. Тому
спрацьовування запобіжного клапана може вказати на замерзлий змійовик.
На всіх вагонах поїзда стиснене повітря підводиться від напірної магістралі через
фільтр і роз'єднувальний кран 30 до електропневматичним вентилів 29 для управління
автоматичними дверима поїзда. Над стулками дверей є циліндри 27, порожнини яких з боку
задніх кінців попарно повідомлені з вентилями 29, а порожнини передніх кінців - з
аналогічними приладами через регулювальні вентилі 28. Настройкою вентилів 28
домагаються одночасного відкриття і закриття обох стулок дверей.
Від напірної магістралі через роз'єднувальний кран 9 стиснене повітря надходить до
крана машиніста 16, що контролюється по двохстрілочні манометру 17. На головному
вагоні повітря подається також до регулятора тиску 18, електричні контакти якого
живиться поїзної провід 27. Тим самим забезпечується синхронна робота компресорів.
Тому в залежності від тиску повітря в напірної магістралі все компресори поїзди одночасно
включатися і вимикатися.
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Рис. 1.2. Пневматична схема електропоїзда ЕР2т [3]
(1 - кінцевий кран; 2 - гумовий рукав; 3 - циліндр склоочисника; 4 - регулятор тиску; 5 свисток; 6 - регулятор тиску; 7 - роз'єднувальний кран; 8 - тифон; 9 - роз'єднувальний кран;
10 клапан зливу; 11 - електропневматичний клапан автостопа ЕПК-150; 12 - фільтр; 13 випускний кран; 14 - зрівняльний резервуар; 15 - манометр; 16 - кран машиніста; 17двохстрілочні манометр; 18 - регулятор тиску; 19 - редуктор; 20 - манометр; 21 - зворотний
клапан; 22 - триходовий кран; 23 - форсунка; 24 - бункер; 25 - клапан пісочниці; 26 вентиль; 27 - циліндр приводу дверей; 28, 29 - вентиль; 30 - роз'єднувальний кран; 31 гальмівний циліндр; 32 - авторегулятор; 33 - роз'єднувальний кран; 34 - гумовий рукав; 35 пневматичний вимикач гальмування; 36 - сигналізатор відпустки; 37, 38 - розподільник
повітря; 39- живильний резервуар; 40 - додатковий резервуар; 41 - запасний резервуар; 42 випускний клапан; 43 - роз'єднувальний кран; 44 - випускний кран; 45 - реле тиску; 46 роз'єднувальний кран; 47 - пневматичний вимикач управління; 48 - випускний кран; 49 роз'єднувальний кран; 50 - потрійна сполучна муфта; 51 - фільтр; 52, 53 - стоп-кран; 54 головний резервуар; 55 - реле тиску; 56-зворотний клапан; 57 - масловіддільник; 58 випускний кран; 59 - мотор-компресор; 60 - рукав; 61 - фільтр; 62 - електродвигун
компресора; 63 - допоміжний компресор; 64 - випускний кран; 65 - зворотний клапан; 66 манометр; 67 - клапан струмоприймача; 68 - кран струмоприймача; 69 - з'єднувальний
рукав; 70 - гумовий рукав; 71 - з'єднувальний рукав; 72 - ніпельні отвір)
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електропневматичного клапану 11 автостопу, і його камера витримки часу наповнюється.
Клапан автостопу ЕПК повідомляється зі сривной клапаном 10, який являє собою
звичайний електропневматичний вентиль (позначення по схемі СК). Він знаходиться
постійно під напругою в процесі управління поїздом. Знеструмлення котушки зривного
клапана 10 призводить до негайного спрацьовування ЕПК, тобто екстреного гальмування
поїзда.
Крім того, даний клапан забезпечує електричне блокування схеми ЕПГ ЕПТ, На
поїздах ЕР2т він також блокує схему електричного гальмування, тобто гарантує
автоматичне спрацьовування пневматичних гальм на екстрене гальмування в разі втрати
ланцюга ЕПТ в момент постановки ручки крана машиніста в положення Уе або відмову
гальмівної схеми при переводі рукоятки контролера машиніста в гальмівне положення.
Сривной клапан СК реагує також на відпускання машиністом кнопки безпеки, коли
реверсивна рукоятка знаходиться в робочому положенні. Повітря до клапану 10 надходить
через опломбований роз'єднувальний краник.
Через крани 4 стиснене повітря подається до склоочисника 3, а через крани 7 - до
звукових сигналів 6. Ці клапани мають ножні педалі, їх встановлюють з боку машиніста і
помічника. При слабкому натисканні на педаль повітря надходить в один з свистків 5, при
сильному натисканні подається додатково до двох Тифоном.
На моторних вагонах стиснене повітря через фільтр, зворотний клапан 65,
роз'єднувальний кран і редуктор 19 (вони розташовані на пневматичної панелі в шафі № 1),
роз'єднувальний кран під вагоном чините ланцюг управління до приводів електричної
апаратури: швидкодіючому вимикача БВ, силовим контакторів, груповим перемикачів . Від
пневматичної панелі повітря подається через роз'єднувальний кран, зворотний клапан і
фільтр 51 до клапана струмоприймача 67, і далі через кран 68 - в циліндр струмоприймача
на даху вагона. У перерахованих ланцюгах великий тиск напірної магістралі (8 кгс / см2)
знижений редуктором 19 до тиску 4,8 - 5 кгс / см2, що контролюють за манометром 20. При
відсутності стисненого повітря в напірній магістралі, а значить, і в ланцюзі управління,
струмоприймач можна підняти за допомогою допоміжного компресора 63.
На двигун компресора 62 подається напруга від акумуляторної батареї. У цьому
випадку повітря від допоміжного компресора по рукаву 70 через влагосборнік
(масловіддільник) 57, зворотний клапан 65, фільтр 51 надходить в клапан струмоприймача
67 і далі через кран 68, рукав 69 - в циліндр струмоприймача. Регулятор тиску 18,
розташований в шафі, автоматично відключає допоміжний компресор при тиску стисненого
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повітря понад 5 кгс / см2. У разі несправності компресора для підйому струмоприймача
можна використовувати запас повітря зі спеціального резервуара 14 (2), закритого
герметичним краном, переводячи триходовий кран 22 в відповідне положення.
Моторний вагон обладнаний системою подачі абразиву. Для зберігання піску на
торцевій частині кузова є два бункера 24, повідомлені трубопроводом з форсунками 23. З
напірної магістралі повітря надходить до них через клапан пісочниці 25, яким керує
вентиль 26. роз'єднувальний кран можна відключити систему подачі абразиву в разі її
несправності (наприклад, при сильній витоку повітря і ін.).
Гальмівна магістраль. На головному вагоні в кабіні машиніста необхідно відкрити
роз'єднувальний кран 9. Тоді повітря потрапляє з напірної магістралі через кран машиніста
16 (якщо він встановлений в положення 1 або І) в зрівняльний резервуар 14 (1). Після її
зарядки до тиску 4,5 кгс / см2 відкривають роз'єднувальний кран на ГМ і переводять РКМ в
поїзне положення II. При цьому в гальмівній магістралі буде автоматично підтримуватися
тиск 4,5 кгс / см2.
Від гальмівної магістралі на кожному вагоні через трійник 50 і роз'єднувальний кран 9
повітря надходить до розподільниках повітря № 292 (3 8) і № 305 (37), які зібрані в одному
блоці.
Потрапляючи в магістральну камеру розподільника повітря 38, повітря зрушує
поршень до упору і відкриває собі шлях в золотникову камеру і запасний резервуар 41.
Тиск в магістралі стає рівним тиску стисненого повітря в запасному резервуарі, що
становить 4,5 кгс / см2.
Конструктори передбачили можливість заряджати від гальмівної магістралі і поживні
резервуари 39 через ніпель 72, триходовий кран 22, який переводять в протилежне
становище, зворотний клапан 21. Це потрібно при пересиланні поїзда в холодному стані,
маневрах з групою вагонів, тобто в тих випадках, коли відсутня повітря в напірної
магістралі.
Для звичайної експлуатації електропоїзда триходовий кран 22 встановлюють в
положення харчування від напірної магістралі. Тому від неї нормально заряджаються
поживні резервуари 39. При цьому редуктор 19 знижує тиск в поживних резервуарах до 5
кгс / см2. Кожен з них через роз'єднувальний й кран 46 пов'язаний з реле тиску 45 (№ 404)
першої та другої візків.
При гальмуванні повітря надходить в робочі камери обох реле тиску 45 від
розподільників повітря 38 або 37. Реле тиску (повторювачі) спрацьовують і з поживних
резервуарів 39 наповнюють свої гальмівні циліндри стисненим повітрям. З огляду на малі
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обсяги робочих камер реле тиску 45 їх збільшують постановкою додаткового буферного
резервуара 40. Резервуар необхідний для того, щоб при певній глибині розрядки краном
машиніста (або при управлінні ЕПТ) отримати необхідний тиск повітря в гальмових
циліндрах.
Гальмівні циліндри 31 через гумові рукави 34 і трубопроводи з'єднуються зі своїм
реле тиску. У міру зношування гальмівних колодок зазори між бандажами і колодками
збільшуються, значить, збільшується вихід штока гальмівного циліндра. У певному
положенні поршень відкриває отвір в циліндрі, через яке по трубопроводу і
роз'єднувальних кранів 33 повітря потрапляє в авторегулятор. Регулятор спрацьовує і
стягує систему важеля передачу, підтримуючи вихід шоку в межах 50 - 75 мм.
Від гальмівних циліндрів першого візка на моторному вагоні відходить повітропровід
в шафу № 1, де знаходиться манометр 20 і пневматичний вимикач гальмування (АВТ) 35.
Він відключає електродинамічний гальмо, якщо одночасно з ним застосували пневматичну
гальмування і тиск в гальмівних циліндрах перевищило 1,5 кгс / см2. Таким чином,
уникають накладення одного виду гальмування на інший і, як наслідок, юза колісних пар.
На головному вагоні від гальмівних циліндрів першого візка відходить трубопровід до
манометру в кабіні машиніста. За сигналізаторів відпустки 36 контролюють наявність
стисненого повітря в гальмівних циліндрах. Якщо тиск в них складає 0,2 - 0,3 кгс / см2 і
більше, на пульті управління в кабіні машиніста загоряється сигнальна лампа не
відпускання гальм.
Випускні клапани 42, з'єднані металевим ланцюжком, дозволяють відпустити гальма
вручну. При цьому повітря виходить з запасного резервуара 41, додаткового резервуару 40,
робочих камер реле тиску (повторювачів), які в свою чергу випускають повітря з
гальмівних циліндрів. Кранами 46 можна виключити з роботи в окремо гальма першої або
другої візки.
На гальмової магістралі в моторних вагонах (в шафах № I) встановлені пневматичні
вимикачі управління 47 (АВУ), що виключають збір схеми тяги, якщо гальмівна магістраль
не заряджена стислим повітрям. Пневматичний вимикач замикає свої електричні контакти
при тиску 4,2 кгс / см2 і розмикає електричний ланцюг, якщо тиск в гальмівній магістралі
буде нижче 3,2 кгс / см2.
У тамбурах вагонів, пасажирських приміщеннях, в кабінах машиніста є стоп-крани 52
і 53, що дозволяють розрядити ГМ і викликати екстрене гальмування поїзда. У кабіні
машиніста повітря гальмівної і напірної магістралі через роз'єднувальні крани підходить до
електропневматичного клапану автостопу 11 (ЕПК).
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1.2.3 Пневматичний привід гальм автомобіля ЗІЛ-4331
У пневмоприводами гальмівних систем з багатоконтурними приводами автомобілів
(ЗІЛ-4331, 433360, 431410 та ін.). Багато спільного в призначеннях і пристрої автономних
контурів, в пневмоприводі і використовуваних приладах рис 1.3.
Стиснене повітря з компресора 1 через регулятор тиску 20, запобіжник від замерзання
конденсату 21, конденсаційний повітряний балон 10 надходить до блоку захисних клапанів
(подвійний 19 і потрійний 14), які розподіляють повітря, заповнюючи повітряні балони
перших чотирьох незалежних контурів:
- приводу гальм передніх коліс (контур /);
- приводу гальм задніх коліс (контур //); приводу стояночний і запасний гальмівних
систем, а також комбінованого приводу гальм причепа або напівпричепа (контур ///);
- приводу допоміжного гальма і харчування інших пневматичних пристроїв,
включаючи агрегати трансмісії автомобіля (контур IV).
Поряд з цим є контур V приводу системи аварійного розгальмовування, який не має
свого повітряного балона. У всіх повітряних балонах є крани 12 для зливу конденсату, а у
всіх контурах вбудовані пневмоелектричні датчики 13 падіння тиску стисненого повітря.
Двохстрілочні манометр 17 з'єднаний з повітряними балонами двох перших контурів
приводу механізмів робочої гальмівної системи ЗІЛ-4331. Для перевірки роботи гальмівних
систем в різних точках пневматичного приводу встановлені клапани 3 контрольного
виводу, до яких приєднуються переносні манометри.
Контур I включає в себе повітряний балон 11, датчик 13 падіння тиску, нижню секцію
гальмового крана 18, клапан 4 обмеження тиску, гальмівні камери 2 передніх коліс і клапан
3 контрольного виводу.
Контур II включає в себе повітряний балон 9, датчик 13 падіння тиску, верхню секцію
крана 18, регулятор гальмівних сил 30 з пружним елементом, клапан 3 контрольного
виводу і гальмівні камери 28 задніх коліс ЗІЛ-4331.
Контур III включає в себе повітряний балон 22, датчик 13 падіння тиску, кран 15
гальмівної

системи

з

ручним

керуванням,

прискорювальний

клапан

27,

два

двухмагістральні перепускні клапани 31, клапан швидкого гальмування 29, клапан
контрольного виводу 3, пружинні енергоакумулятори, розташовані в гальмівних камерах 28
задніх коліс.
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Рис. 1.3. Схема пневматичного приводу гальмівних систем автомобіля ЗІЛ-4331 [4]
(1 - компресор; 2 - гальмівні камери передніх коліс; 3 - клапани контрольного виводу; 4 клапан обмеження тиску; 5 - пневмоелектричні датчики включення сигналу гальмування; 6
- кран допоміжної гальмівної системи; 7 - розподільник повітря; 8 - кран аварійного
розгальмовування зупиночної системи; 9, 11 - повітряні балони робочої гальмівної системи;
10 - конденсаційний повітряний балон; 12 - крани для зливу конденсату; 13 пневмоелектрічеськие датчики падіння тиску в гальмівних системах; 14 - потрійний
захисний клапан; 15 - кран гальмівної системи; 16 - пневмоциліндри приводу механізмів
допоміжної гальмівної системи; 17 - двохстрілочні манометр робочої гальмівної системи;
18 - двосекційний кран робочої гальмівної системи; 19 - подвійний захисний клапан; 20 регулятор тиску; 21 - запобіжник від замерзання конденсату; 22 - повітряний балон
гальмівної системи з датчиком її включення; 23 - повітряний балон допоміжної гальмівної
системи; 24 - клапан керування гальмовою системою причепа (напівпричепа) з
однопровідним приводом; 25 - клапан керування гальмовою системою причепа
(напівпричепа) з двопровідним приводом; 26-одинарний захисний клапан; 27прискорювальний клапан; 28 - гальмівні камери задніх коліс; 29 - клапан швидкого
гальмування; 30 - регулятор гальмівних сил; 31 - двухмагістральні пропускні клапани; 32,
33 - сполучні головки)
В цей контур також входять: одинарний захисний клапан 26, клапани 25 і 24
управління гальмами причепа (напівпричепа) відповідно з двопровідним і однопровідним
приводом, дві автоматичні сполучні голівки 32, одна сполучна головка 33 (тип А) і датчик 5
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сигналу гальмування, що забезпечує подачу світлового сигналу при роботі будь-якої
системи гальма ЗІЛ-4331.
Контур IV включає в себе повітряний балон 23, датчик 13 падіння тиску, кнопковий
кран 6 включення допоміжного гальма, два пневматичних циліндра 16, датчик 5 сигналу
гальмування, клапан 3 контрольного виводу і повітророзподільну коробку 7, яка
призначена для харчування стисненим повітрям пневмопідсилювачі зчеплення, перемикача
передач в дільнику, пневмостеклоочіщювачі та інших споживачів стисненого повітря.
Контур V включає в себе кнопковий пневмокран 8 аварійного розгальмовування
стоянкового гальма, двухмагістральні перепускний клапан 31, потрійний захисний клапан
14 і енергоакумулятори гальмових камер 28.
Рульове управління автомобілів ЗІЛ-4331. Головною умовою безвідмовної і
довговічною роботи рульового управління ЗІЛ-4331 є утримання в чистоті його
гідравлічної

системи.

Для

гідропідсилювача

керма

застосовують

тільки

чисте

відфільтроване масло, яке заливається через лійку з подвійною сіткою, і заливний фільтр,
встановлений в бачку насоса. Застосування забрудненої олії викликає швидкий знос насоса
і гідропідсилювача. Система гідропідсилювача керма заправляється на заводі-виробнику
маслом для гідросистем автомобілів марки Р (ТУ 38-1011792-71). Це масло має низьку
температуру застигання і містить протизносні, антиокислювальну і інші присадки, що
покращують його якість. При експлуатації системи гідропідсилювача керма ГУР ЗІЛ-4331,
заправленого олією Р, воно тільки доливається при необхідності в бачок насоса. Зміна
масла проводиться тільки при ремонті агрегатів системи гідропідсилювача керма. При
відсутності масла Р допускається доливати масла, рекомендовані заводом-виробником як
замінники. Однак довговічність насоса і рульового механізму при цьому знижується. При
доливці масла-замінника зміну масла виробляють 2 рази в рік (восени і навесні). При
відмові гідропідсилювача через пошкодження насоса ГУР ЗІЛ-4331 або власне
гідропідсилювача, руйнування шланга або ременя приводу насоса користуватися рульовим
механізмом можна тільки короткочасно, до усунення несправності.
Тривала робота на автомобілі з непрацюючим гідропідсилювачем рульового
управління призводить до швидкого зносу рульового механізму або його поломки, так як
при цьому надмірно навантажуються наполегливі шарикопідшипники, гвинт рульового
управління та інші деталі вузла кулькової гайки. Прискорюється також знос карданного
валу і рульової колонки. З цієї ж причини не допускається тривала буксирування
автомобіля з непрацюючим двигуном без вивішування його переднього моста.
Забороняється зупиняти двигун до повної зупинки автомобіля, а також рухатися з
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непрацюючим двигуном на спусках або накатом по горизонтальному ділянці шляху. У цих
випадках насос гідропідсилювача керма ЗІЛ-4331 перестає працювати і зусилля на
рульовому колесі і на деталях рульового механізму різко зростає. При маневруванні і
виході з глибокої колії при русі по поганих путівцях забороняється довго утримувати
рульове колесо поверненим до упору в ту або іншу сторону. У цьому випадку насос працює
на запобіжний клапан, що викликає швидке нагрівання масла і може привести до виходу
насоса з ладу. Для продовження руху в разі виходу з ладу шлангів ГУР ЗІЛ-4331 з'єднують
нагнітальні отвір насоса з поворотним патрубком на бачку насоса, закривають нагнітальний
і ще одне отвори рульового механізму дерев'яними пробками або іншим способом, що
забезпечує захист від попадання бруду або чужорідних тіл, і доливають масло. При такому
русі двигун повинен працювати з можливо малою частотою обертання колінчастого вала;
спостерігають за температурою масла в бачку насоса і при його надмірному нагріванні
зупиняють автомобіль для того, щоб масло охолоджувалося.
1.2.4 Схема гальмівного обладнання тепловоза 2ТЕ10М
Тепловоз 2ТЕ10М має автоматичний, допоміжний (неавтоматичний) і ручне гальмо.
Відмінною особливістю пневматичної системи гальма тепловозів ТЕ10М є забезпечення
автоматичного гальмування секцій при їх саморозчепленні (рис 1.4).
На кожній секції тепловоза 2ТЕ10М встановлений компресор (К) типу КТ-7, який
нагнітає стиснене повітря в чотири послідовно з'єднаних головних резервуара, об'ємом по
250 л кожен. Головні резервуари (ГР) обладнані спускними кранами для видалення
конденсату. Між 3-м і 4-м ГР включена адсорбційна установка - система осушення
стисненого повітря (СОВ). Під час роботи СОВ роз'єднувальний кран 1 відкритий, а
роз'єднувальний кран 2 -Закрий. При виході з ладу системи осушення роз'єднувальний кран
1 закривають, а роз'єднувальний кран 2 відкривають.
На напірному трубопроводі між компресором і ГР встановлені два запобіжних
клапана № Е-216 (КП1, КП2), відрегульованих на тиск 9,5 кгс / см2. Вступник з ГР в
живильне магістраль (ПМ) стиснене повітря очищається масловідділювачем (МО) № Е-120.
Роботою компресора управляє регулятор тиску (РГД) № 3РД, встановлений на відводі ПМ.
РГД переводить компресор на холостий хід при тиску в ГР 7,5 кгс / см2 і виробляє
зворотний переклад компресора в робочий режим при тиску в ГР 9,0 кгс / см2.
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Рис. 1.4. Схема гальмівного обладнання тепловоза 2ТЕ10М [5]
Пневматична схема тепловоза забезпечує синхронізацію роботи компресорів, для чого
вона забезпечена магістраллю блокування компресорів (МБК). З живильної магістралі через
зворотний клапан № Е-155 (КО1) стиснене повітря надходить в живильний резервуар (ПР)
обсягом 250 л, з якого через роз'єднувальні крани 3 та 4 й редуктори тиску РЕД1 і РЕД2 №
348 підходить до двох реле тиску (повторювачем № 404) відповідно РД1 і РД2. редуктори
РЕД1 і РЕД2 знижують тиск з 9,0 кгс / см2 до 5,0 кгс / см2. Повітря з ПМ через фільтр (Ф)
№ Е-114 підходить до електропневматичного клапану автостопу (ЕПК) № 150, а також
через пристрій блокування гальм (БТ) № 367м до поїзного крану машиніста (КМ) № 395 і
до крану допоміжного локомотивного гальма ( КВТ) № 254. Кран допоміжного
локомотивного гальма включений за незалежною схемою.
Через ПКМ заряджається зрівняльний резервуар (УР) обсягом 20 л і гальмівна
магістраль (ТМ) тепловоза, по відводів якої стиснене повітря підходить до швидкостеміра
(СЛ) і до повітророзподільника (ВР1) № 483, включеному на гірський режим відпустки.
Розподіл повітря здійснює зарядку запасного резервуара (ЗР) обсягом 20 л з гальмівної
магістралі.
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На гальмової магістралі встановлений датчик-реле тиску (РДВ) типу РД-1-ОМ5-02,
який здійснює контроль величини тиску в ТМ. При падінні тиску в ТМ нижче 2.7 - 3,2 кгс /
см2 контакти РДВ розмикаються і відбувається скидання навантаження дизеля. Гальмівна
магістраль може сполучатися з живильним через зворотний клапан (КО2) № Е-175 і
роз'єднувальний кран 5 (кран холодного резерву). При русі тепловоза зі складом або при
проходженні швидкому роз'єднувальний кран 5 закритий.
При гальмуванні КВТ повітря з ПМ через пристрій блокування гальм БТ надходить в
магістраль допоміжного гальма (МВТ) і далі через дросель ДР1 і комутаційний клапан №
3ПК в керуючі камери реле тиску РД1 і РД2, які, спрацювавши на гальмування,
наповнюють гальмівні циліндри ТЦ1, ТЦ2 обох візків з поживного резервуара ПР. Кожен
візок тепловоза має по шість гальмівних циліндрів № 553 діаметром 8 ". При постановці
КВТ в поїзне положення керуючі камери РД1 і РД2 повідомляються з атмосферою через
кран допоміжного локомотивного гальма, при цьому повітря з ТЦ обох візків виходить в
атмосферу через реле тиску. Відбувається відпустку гальма.
При зниженні тиску в ТМ поїзним краном машиніста спрацьовує на гальмування ВР1,
який пропускає стиснене повітря з ЗР до перемикання клапану № 3ПК і далі в керуючі
камери реле тиску РД1 і РД2. Повторювачі РД1 і РД2, спрацювавши на гальмування,
наповнюють гальмівні циліндри ТЦ1, ТЦ2 обох візків з поживного резервуара ПР.
Відпустка гальма проводиться постановкою ручки КМ в відпускний у поїзне положення.
При цьому підвищується тиск в ТМ і розподільник повітря спрацьовує на відпустку,
повідомляючи керуючі камери РД1 і РД2 з атмосферою. Повітря з ТЦ обох візків виходить
в атмосферу через реле тиску.
На магістралях ТЦ обох візків розташовані датчики-реле тиску (сигналізатори
відпустки гальм - СОТ1 і СОТ2) типу Д250Б, які при тиску в ТЦ більше 0,4 кгс / см2
замикають свої контакти і на пульті управління загоряється сигнальна лампа. При
необхідності відпустку автоматичного гальма може бути проведений кнопкою на пульті
управління за допомогою спеціального відпускного пристрою, пов'язаного з ВР1. Цей
пристрій включає розподільник повітря ВР2, з'єднаний через дросель Др2 з робочою
камерою розподільника повітря № 483 (ВР1) і електропневматичний вентиль (ЕПШ) типу
ВВ-32. При натисканні кнопки відпустки електропневматичний вентиль починає
пропускати стиснене повітря з пневматичної ланцюга управління до ВР2, який, в свою
чергу, відкриває клапан для випуску в атмосферу (на ряді локомотивів - в ГМ) повітря з
робочої камери ВР1. Внаслідок цього розподільник повітря № 483 спрацьовує на відпустку
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і випускає в атмосферу стиснене повітря з керуючих камер РД1 і РД2. Далі процес
відпустки протікає аналогічно описаному вище.
Гальмування секцій при їх саморозчепленні або при роз'єднанні сполучних рукавів
між секціями забезпечується спрацьовуванням на гальмування ВР1 при падінні тиску в ТМ
і подальшим наповненням ТЦ з поживного резервуара ПР через реле тиску РД1, РД2.
Повітря з поживного резервуара при цьому не може вийти в атмосферу, завдяки наявності
зворотного клапана КО1.
Для водіння з'єднаних поїздів тепловоз обладнаний пристроєм пневматичної
синхронізації роботи кранів машиніста. Цей пристрій включає в себе роз'єднувальні крани 6
і 7 і відведення від ПМ з встановленим на ньому стоп-краном 8, який з'єднаний з УР
штуцером. При управлінні гальмами з'єднаного поїзда по системі синхронізації на
локомотиві в середині складу кінцевий рукав 10 живильним магістралі з'єднують з
гальмівною магістраллю хвостового вагона і відкривають кінцеві крани. Роз'єднувальний
кран 6 перекривають, кран 7 відкривають, РКМ КМ переводять в IV положення і
закріплюють спеціальною скобою для виключення переміщення її в положення I, II і III.
Ручку крана 8 встановлюють в положення синхронізації. Таким чином, зрівняльний
резервуар УР повідомляється з атмосферою, а порожнину над зрівняльним поршнем крана
машиніста КМ з гальмівною магістраллю хвостового вагона першого поїзда.
Для проходження тепловоза в холодному стані необхідно в обох кабінах встановити
ручки КМ в положення екстреного гальмування, а ручки КВТ в крайнє гальмівне (VI)
положення, вимкнути пристрій блокування гальм БТ, встановити комбінований кран 9 в
положення подвійної тяги і перекрити роз'єднувальні крани на ЕПК. На кожній секції
встановити ВР1 на середній режим гальмування і рівнинний режим відпустки і відкрити
кран холодного резерву 5.
Швидкостеміри і пневматичні ланцюга допоміжних апаратів повинні бути відключені
від джерел стисненого повітря відповідними роз'єднувальний кран, кінцеві крани
живильної магістралі закриті, а з'єднувальні рукави ПМ зняті. Після підготовки тепловоза
до руху в недіючому стані все ручки роз'єднувальних кранів повинні бути опломбовані.
Якщо тепловоз ТЕ10М виконаний в трисекційних виконанні (тепловоз ЗТ310М), то
гальмівне обладнання середньої секції дещо відрізняється від устаткування крайніх секцій.
На середньої секції відсутні кран машиніста з зрівняльним резервуаром, пристрій
блокування гальм, пристрій синхронізації роботи кранів машиніста, електропневматичний
клапан автостопа.
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1.3.

Доцільність застосування рекуперації пневматичної енергії у залізничному

транспорті
Автором раніше розглянуто доцільність застосування рекуперації пневматичної
енергії у залізничному транспорті [використано з [6] «Деремед В.С. Доцільність
застосування рекуперації пневматичної енергії у залізничному транспорті / В.С. Деремед,
О.С. Галецький // тези доповіді Всеукраїнська

науково-технічна конференція молодих

вчених та студентів «інновації молоді - машинобудуванню» // Київ – 2017, http://skonf.mmi.kpi.ua/imm2017/paper/download/6930/2128]
Рекуперативне гальмування широко застосовується на електровозах, електропоїздах,
сучасних трамваях і тролейбусах. Це дозволяє в умовах міського руху або частих зупинок
заощаджувати значну кількість енергії. На сьогоднішній день розрізняють такі основні види
рекуперативного гальмування, як: електричне, механічне, пневматичне та гідравлічне (рис.
1.5). [6]
Елекртрична
Механічна

Види рекуперації
енергії

Гідравлічна
Пневматична

Рис.1.5. Види рекуперативного гальмування [6]
Використання рекуперації в різних видах транспорту, представлено у вигляді
діаграми і найбільш поширено в таких видах транспорту, як легкові і вантажні автомобілі,
метрополітенах, залізницях, міському громадському транспорті та інші (рис. 1.6). [6]
На даний час вироблена електрична енергія у залізничному транспорті, під час
рекуперативного гальмування, повертається в контактну мережу (на відміну від
реостатного гальмування, під час якого вироблена електрична енергія гаситься на
гальмівних

резисторах,

тобто

перетворюється

в

тепло

і

розсіюється

системою

охолодження). Рекуперативне гальмування використовується для пригальмовування поїзда
в тих випадках, коли поїзд рухається по не значному крутому схилу вниз і застосування
пневматичних гальм є недоцільне. Тобто, рекуперативне гальмування використовується для
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підтримання заданої швидкості під час руху поїзда по спуску. Цей вид гальмування дає
можливість значно заощадити електроенергію. [6]
Але,

в

Україні

досить

мала

кількість

електровозів

обладнана

системою

рекуперативного гальмування. В основному, рекуперативним гальмуванням оснащуються
електровози постійного струму, це пояснюється простотою перемикання тягових двигунів в
режим генератора. На електровозах змінного струму встановлення даного виду
гальмування є проблематичним, оскільки перетворення постійного електричного струму в
змінний є досить складним процесом. [6]

легкових і вантажних автомобілях 29,7%

залізницях 8,5%

метрополітенах 18,8%

міському громадському транспорті 25,7%
6,30%

автоспорті 6,3%

инші види траспорту 11%
11%

29,70%

25,70%

18,80%
8,50%

Рис. 1.6. Використання рекуперації енергії у транспорті
Механічне

рекуперативне

гальмування

реалізується,

наприклад,

шляхом

накопичення кінетичної енергії підчас руху транспорту і з подальшим її використанням для
початку руху або при подоланні значного спротиву при русі. Такий вид рекуперації є
найпростішим і найдешевшим, але потребує застосування габаритних механізмів і тяжких
матеріалоємних конструкцій, що загалом і заважає розвитку такого типу рекуперативного
гальмування. [6]
Гідравлічне рекуперативне гальмування реалізується шляхом перемикання тягових
гідромоторів в режим насосу і з подальшим накопиченням енергії у гідравлічних
акумуляторах. Доцільність застосування таких систем є у машинах та механізмах
загальною потужністю близько 20 кВт і вище за умови, що така система обладнана, штатно,
гідросистемою. В такому випадку додавши декілька елементів і відкоригувавши алгоритм
керування машиною можливо підвищити загальний ККД. [6]
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Системи рекуперації пневматичної енергії доцільна у застосуванні коли необхідно
отримати високу швидкодію системи при середніх потужностях машин. Наразі системи
пневматичної рекуперації мало поширені навіть у машинах з пневматичним приводом.
Одним з доцільних варіантів підвищення загального ККД існуючих тягових
транспортів та составів, а також залізнодорожних тягових пасажирських вагонів є введення
у конструкцію додаткового модуля, що буде, під час, гальмування накопичувати енергію у
вигляді стиснутого повітря в ресивери. Далі за необхідності стиснуте повітря може
використовуватися для живлення бортової пневматичної мережі, що забезпечить
зменшення необхідності вмикання компресора, що живить пневматичну мережу. [6]
1.4. Система рекуперації кінетичної енергії в енергію стиснутого повітря для
транспортних засобів
Автором раніше розглянуто систему рекуперації кінетичної енергії в енергію
стиснутого повітря для транспортних засобів [використано з [7] «Деремед В.С. Система
рекуперації кінетичної енергії в енергію стиснутого повітря для транспортних засобів / В.С.
Деремед, О.С. Галецький // тези доповіді Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих вчених та студентів «інновації молоді - машинобудуванню» // Київ – 2018»]
Рекуперація пневматичної енергії у системах застосовується коли необхідно отримати
високу швидкодію системи при середніх потужностях машин. Однак, суттєвим недоліком є
те, що стиснуте повітря у транспортних засобах досить дороге для використання. Системи
пневматичної рекуперації наразі мало поширені навіть у машинах з пневматичним
приводом. [7]
Одним з доцільних варіантів підвищення загального ККД існуючих тягових
транспортів та составів, а також залізнодорожних тягових пасажирських вагонів є введення
у конструкцію додаткового модуля, що буде, під час, гальмування накопичувати енергію у
вигляді стиснутого повітря в ресивери. Далі за необхідності стиснуте повітря може
використовуватися для живлення бортової пневматичної мережі, що забезпечить
зменшення потреби у необхідності вмикання компресора, що живить пневматичну мережу
(рис.1.7). [7]
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Рис. 1.7 Блок-схема взаємодії модулів системи рекуперативного гальмування [7]
Відома блок-схема (рис. 1.7) взаємодії модулів системи рекуперативного гальмування
додатково оснащується мехатронною системою контролю режимів роботи тягових
електродвигунів. При режимі гальмування через редуктор колісної пари приводиться в дію
компресор високого тиску і через систему контролю та розподілення наповнює стиснутим
повітрям ресивери. При цьому частина стиснутого повітря, через редукційну систему
клапанів, потрапляє до ресиверів низького тиску, заповнення, яких є пріоритетним. При
режимі розгону (зрушенні з місця), якщо ресивери високого тиску достатньо заповненні,
компресор через редуктор колісної пари в режимі роботи пневмомотора створює
додатковий крутний момент для початку руху. При режимі сталого руху модуль
рекуперативного гальмування фізично розмикається від редуктора колісної пари
фрикційною муфтою. [7]
Таким чином відома компоновка модуля рекуперативного гальмування теоретично
дозволить накопичувати енергію у вигляді стиснутого повітря і надалі використовувати її
для потреб пневматичних систем низького тиску. В свою чергу застосування, складнішого
по конструкції, компресора, що може працювати і в режимі пневматичного двигуна та
ресиверів високого тиску також дозволить частково зменшити навантаження на тягові
двигуни при зрушенні потягу. Все це дозволить зменшити витрати електроенергії при
зрушенні потягу, на ввімкнення компресору низького тиску та витрати на обслуговування
гальмівної системи і тягових електродвигунів. [7]
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Для створення модуля рекуперативного гальмування потрібно забезпечити початкове
навантаження на систему та постійне прискорення гальмування, для створення початкового
моменту застосуємо варіатор, щоб забезпечити потрібний момент та оберти на початку
гальмування. [7]
Навантажимо систему допоміжним ресивером та розробимо клапан різниці тисків,
для стабільної роботи системи.
Розглянемо рух транспортного засобу на різних етапах. На графіку представлено
залежності швидкості 1, моменту гальмування 2, рушійного моменту

3 та тиску в

керуванні рекупераційною системою 4 від часу (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Імовірний графік руху транспортного засобу
(1 - залежність швидкості; 2 - момент гальмування; 3 - рушійний момент; 4 - тиск)
На етапі розгону транспорту, його рушійний момент різко зростає та потроху спадає
так як потрібен початковий поштовх для зрушення транспортного засобу, в цей же час
момент гальмування та тиск в рекупераційній системі незадіяний.
На етапі постійного руху - рухаємось з однаковою швидкістю тому на графіку
швидкості пряма, підтримуємо рушійний момент на значно менших оборотах, момент
гальмування та тиск стабільні.
На етапі гальмування - уповільнюємось як видно на 1-му графіку, рушійний момент
зникає, а гальмівний зростає по квадратичній залежності, вмикаємо модуль рекуперації
енергії, починає працювати компресор, та накопичуємо певний тиск.
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При подальших зупинках можемо накопичувати значно менше тиску, так як
створюється супротив з ресивера на магістраль з компресора.
Проведемо теоретичний розрахунок ефективної енергії взявши до уваги електровози,
прийнявши швидкість V=60 км/год, масу m=10 т, КПД компресора ƞкомп = 0.3, КПД
пневмодвигуна ƞдв =0.4
Знаходимо кінетичну енергію рухомого складу, [14]:

В

е

Щоб розрахувати енергію стиснутого повітря, [14]:

е

м

Звідси знаходимо ефективну енергію, [14]:

е

В

д

е

Проведемо розрахунок одноступінчастого двоциліндрового компресора подвійної дії
на споживану потужність компресора та величину роботи.
Вхідні данні:
Одноступінчатий двоциліндровий компресор подвійної дії має поршні з діаметром d =
0,6 м, величина ходу яких становить s = 0,5 м, а величина шкідливого простору з = 0,036.
Вал компресора обертається зі швидкістю n = 180 об / хв. Повітря при температурі t = 200 в
компресорі зазнає стиснення від тиску P1 = 0,1 мПа, до P2 = 0,5 мПа. При розрахунках
прийняти показник політропи m рівним 1,2, а механічний ηмех і адіабатичний ηад ККД
взяти рівними 0,95 і 0,85 відповідно.
Щоб

розрахувати

споживану потужність

компресора, попередньо необхідно

обчислити величину роботи, яка повинна бути витрачена на стиснення газу. Для цього
скористаємося наступною формулою, [14]:
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У цій формулі k - показник адіабати, який дорівнює відношенню теплоємності при
постійному тиску до теплоємності при постійному обсязі (k = СPP / CV), і для повітря цей
показник дорівнює 1,4. R - газова постійна, рівна 8310 / M Дж / (кг * К), де М - молярна
маса газу. У разі повітря М береться рівній 29 г / моль, тоді R = 8310/29 = 286,6 Дж / (кг *
К).
Підставимо отримані значення в формулу роботи зі стиснення і знайдемо її значення:

Д

Після знаходження значення витрачається на стиснення повітря роботи стає
можливим визначення споживаної компресором потужності за такою формулою:

В
ме

д

Разом отримаємо, що витрата компресора становить 92,6 м3/ хв, а споживана
потужність - 91,3 кВт
Таким чином теоретично в будь якій пневматичній системі існує надлишковий тиск,
який не використовується, тому ми можемо перетворити його у інший вид енергії. За
проведеним дослідом (Розрахунок ефективної енергії взявши до уваги електровози,
прийнявши швидкість V=60 км/год, масу m=10 т, КПД компресора ƞкомп =0.3, КПД
пневмодвигуна ƞдв =0.4) при розрахункових даних виявили 12

надлишкової енергії

е

,

яку використаємо в майбутньому.
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Мета та задачі
Мета. Розробити експериментальний стенд для дослідження системи перетворення
кінетичної енергії руху транспортного засобу в енергію стиснутого повітря, що дозволить
дослідити ефективність запропонованої системи накопичення стиснутого повітря.
Для дослідження поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
-

Розробити модуль накопичення та збереження пневматичної енергії для
повторного використання стиснутого повітря в транспортному засобі

-

Розрахувати модуль рекуперації енергії стиснутого повітря

-

Розробити пневматичний розподільник з клапаном обмеження тиску

-

Розробити експериментальний стенд для дослідження системи накопичення
енергії стиснутого повітря

-

Вибрати

елементи

експериментального

стенду для

дослідження

системи

накопичення енергії стиснутого повітря
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РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИСТЕМИ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ СТИСНУТОГО ПОВІТРЯ

2.1.

Модулі системи накопичення енергії стиснутого повітря для повторного

використання
При дослідженні перетворення кінетичної енергії в енергію стиснутого повітря для
транспортних

засобів,

було

запропоновано

розробити

модуль,

для

полегшення

встановлення системи в пневматичну мережу транспортных засобів. В ході проведення
роботи було запропоновано декілька варіантів модуля, накопичення та збереження
пневматичної енергії для повторного використання.
В першу чергу встановили що потрібно зберігати накопичену енергію повітря, для
цього використаємо ресивер високого тиску з можливістю повернення енергії в
пневматичну мережу або для іншого використання.
В першому варіанті модуль системи накопичення стиснутого повітря на основі
редукційного клапану використовуємо тільки надлишковий тиск. Тобто коли мобільний
прилад дійде в зупиняється в системі з’являється надлишковий тиск, який випускається в
навколишнє середовище за допомогою клапану тиску забираємо цей об’єм та зберігаємо в
ресивері для подальшого використання. Запропоновано використати стандартні деталі такі
як: клапан тиску, 2 зворотні клапани, ресивер та кран для зливу на бортову пневматичну
мережу. (рис.2.1)
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Рис. 2.1 Модуль системи накопичення стиснутого повітря на основі редукційного
клапану
(КМ - компресор, Ф – фільтр вологовіділювач, Р – розподільник, КТ – клапан тиску, КЗ1,
КЗ2 – клапан зворотній, РС – ресивер, КР – кран)
Система працює наступним чином: від

привідних коліс через електромеханічну

муфту на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, далі повітря
очищується від рідини та під певним тиском накопичується в ресивері, цьому сприяє
клапан тиску, з ресивера є можливість в пневматичну контактну мережу.
Недоліком цього модуля слугує те, що досить великі навантаження на компресор та не
постійні оберти. З цього робимо висновок що цей модуль не може слугувати для
збереження пневматичної енергії для повторного використання, бо досить низький ККД.
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В

другому

варіанті

модуль

системи

накопичення

стиснутого

повітря

з

гідромеханічною передачею для підтримання постійної частоти обертання валу компресора,
використовуємо деякий тиск застосувавши модуль який одразу віддаю накопичене стиснуте
повітря .
Запропоновано використати стандартні деталі такі як: розподільник 3/2, клапан тиску,
зворотні клапани, ресивер високого тиску, повертаючи енергію тільки в бортову
пневматичну мережу. (рис. 2.2)

Рис. 2.2 Модуль системи накопичення стиснутого повітря з гідромеханічною
передачею для підтримання постійної частоти обертання валу компресора
(КМ - компресор, КТ – клапан тиску, КЗ1 – клапан зворотній, РС – ресивер високого тиску)
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Система працює наступним чином: від

привідних коліс через електромеханічну

муфту на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, далі повітря
очищується від рідини та під певним тиском накопичується в ресивері, цьому сприяє
клапан тиску, з ресивера постійний виток в пневматичну контактну мережу.
Недоліком такого модуля слугує низький ККД, але встановлена постійна частота
обертання валу компресора.
Третій варіант: модуль системи накопичення стиснутого повітря з функцією забору
надлишкового стиснутого повітря із пневматичної мережі мобільної машини працює по
принципу другого варіанту. Зробивши закритий вихід в керуючому розподільнику 3/2,
створюємо тиск в зливній магістралі який потравляє до ресиверу високого тиску.
Запропоновано використати стандартні деталі такі як: розподільники 3/2, клапани тиску,
зворотні клапани, ресивер високого тиску, дроселі, електроманометр. Повертаючи
накоплену енергію тільки в бортову пневматичну мережу. (рис. 2.3)
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Рис. 2.3 Модуль системи накопичення стиснутого повітря з функцією забору надлишкового
стиснутого повітря із пневматичної мережі мобільної машини
(КМ - компресор, Р1, Р2, Р4, Р6 розподільник 3/2, Р5 – розподільник керування
пнемоциліндр, КТ1-КТ2 – клапан тиску, КЗ1 – КЗ3 клапан зворотній, ДР1, ДР2 –
регулюючи дроселі, РС – ресивер високого тиску, М – електроманометр)
Система працює наступним чином: від

привідних коліс через електромеханічну

муфту на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, з функцією
забору надлишкового стиснутого повітря із пневматичної мережі мобільної машини,
увімкнувши розподільник стиснуте повітря піде в 2 канали, слід зауважити що
розподільники Р2 і Р6, та Р1 і Р4 працюють асинхронно один відносно іншого, це зроблене
для постійного опрацювання модуля при будь якій поломці.
Суттєвий недолік для даного модуля є ККД, воно буде ще менший ніж в
попередньому варіанті, бо в кожного елементу є свої місцеві втрати.
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Врахувавши попередні недоліки було запропоновано четвертий варіант модуля
накопичення та збереження пневматичної енергії для повторного використання. В якому
встановлено розподільник 5/2 Р1, який вмикає та вимикає подачу на модуль.
Запропоновано використати стандартні деталі такі як: розподільники 5/2, клапани тиску, 2
зворотні клапани, ресивер високого тиску, електроманометр та кран. Встановивши кран у
модуль з’являється можливість використовувати накопичену енергію для іншого
використання. (рис. 2.4)

Рис. 2.4 Модуль системи накопичення стиснутого повітря з механотрон ним управлінням
(КМ - компресор, Р1 - розподільник 5/2, КТ1 – клапан тиску, КЗ – КЗ2 клапан зворотній,
РС – ресивер високого тиску, М – електроманометр, КР – кран)
Система працює наступним чином: від

привідних коліс через електромеханічну

муфту на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, далі повітря
очищується від рідини та під певним тиском накопичується в ресивері, цьому сприяє
клапан тиску, з ресивера постійний виток в пневматичну контактну мережу перемкнувши
розподільник під час руху мобільної машини.
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Для зменшення елементів системи було розглянуто впровадження суміщеного
розподільника

з

слідкуючим

клапаном

по

тиску.

Застосування

запропонованого

пневморозподільника у модулі досить суттєво зменшує кількість деталей в системі модуля,
його розміри, та суттєво дешевить його, за рахунок зменшення допоміжних елементів. Для
розробки такої системи запропоновані такі деталі конструювання: суміщений розподільник
3/2 Р1, розподільник керування пнемоциліндром 4/2 Р2, 3 зворотні клапани, ресивер
високого тиску, електроманометр та кран (рис. 2.5).

Рис. 2.5 модуль системи накопичення стиснутого повітря на основі пневматичного
розподільника з обмеженням тиску
(КМ - компресор, Р1 -суміщений розподільник, КЗ1 – КЗ2 клапан зворотній, РС – ресивер
високого тиску, М – електроманометр, КР – кран)
Система працює наступним чином: від

привідних коліс через електромеханічну

муфту на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, далі повітря
очищується від рідини та під певним тиском накопичується в ресивері, цьому сприяє
клапан тиску, з ресивера постійний виток в пневматичну контактну мережу перемкнувши
розподільник під час руху мобільної машини.
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Переглянувши декілька варіантів модулів накопичення та збереження пневматичної
енергії для повторного використання. Розробляємо модуль накопичення пневматичної
енергії.
При розробці модуля накопичення пневматичної енергії виникла необхідність в
розробці спеціального розподільника 3/2, особливістю якого є суміщення з клапаном тиску,
що дозволяє створити попереднє навантаження на осі привідних коліс (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Пневматичний розподільник з суміщеним клапаном тиску
В вихідному положенні стиснуте повітря подається на клапан тиску, який реалізовано
сумісно з циліндричним золотником. Регулювання ступеню навантаження реалізується
шляхом малої відстані від компресора та розміщенню клапана тиску в золотнику
пневморозподільника. При перемиканні розподільника, накопичене стиснуте повітря з
ресиверу подається до пневматичної мережі.
Застосування запропонованого пневморозподільника у модулі досить суттєво зменшує
кількість деталей в системі модуля, його розміри, та суттєво дешевить його, за рахунок
зменшення допоміжних елементів для різкого збільшення навантаження на осі привідних
(рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Модуль системи рекуперації стиснутого повітря

Система працює наступним чином: від привідних коліс через електромеханічну муфту
на компресор подається крутний момент, що сприяє роботі компресора, далі повітря
очищується від рідини та під певним тиском накопичується в ресивері, цьому сприяє
клапан тиску в розподільнику обмеження тиску, при перемиканні розподільника,
накопичене стиснуте повітря з ресиверу подається до пневматичної мережі. Це зроблено
для забезпечення постійного навантаження на валу компресора. При використанні
накопиченої енергії перемикається розподільник і з ресивера стиснуте повітря подається у
бортову мережу.

Арк.
Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

МА42.006.000.000 ПЗ

38

Модуль

2.2.

рекуперації

стиснутого

повітря

на

основі

пневматичного

розподільника з клапаном обмеження тиску
Для розробки модуля рекуперації стиснутого повітря перш за все потрібно
забезпечити такі основні вимоги:
- реалізація постійного гальмівного крутного моменту для забезпечення
легкості контролю транспортного засобу;
- система повинна мати невеликі малогабаритні показники;
- система повинна мати модульну та мобільну структуру, для можливості
застосування її у вже розроблених та існуючих транспортних засобах;
- система повинна мати деякий стандартний ряд що може встановльватися на
різні транспортні засоби, які відрізняються своєю масою.
Таким чином виконання приведених вище основних вимог дозволить розробити
систему рекуперації пневматичної енергії персонально для кожного типу транспортного
засобу. Це буде сприяти досить високій ефективності роботи модуля рекуперації, а також
дозволить суттєво здешевити його виготовлення в разі налагодження масового
виробництва.
Модуль рекуперації (рис. 3.1), що встановлений на мобільному транспортному засобі,
складається з таких основних елементів: фільтр-вологовідділювач, компрессор, ресивер,
клапан тиску, розподільник, варіатор, контролер, підсилювач, муфта, мобільний
транспортний засіб.
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Рис. 2.1 Схема модулю рекуперації стиснутого повітря [8]
(1 – фільтр-вологовідділювач з автоматичним зливом вологи; 2 – компресор; 3 – ресивер
системи швидкого навантаження; 4 – клапан навантаження; 5 – розподільний пневматичний
клапан системи «байпас»; 6 – ресивер; 7 – механічна система регулювання постійної
частоти обертання валу компресору; 8 – контроллер; 9 – підсилювач; 10 – електромеханічна муфта; 11 – мобільний транспортний засіб)
Система модулів рекуперації стиснутого повітря (рис. 3.1) працює таким чином: при
гальмівному русі через систему пневматичного приводу 11 спрацьовує електромеханічна
муфта, яка передає крутний момент на варіатор 7, при цьому спрацьовує компресор 2, через
фільтр вологовідділювач 1 подається повітря заповнюючи ресивер стиснутого швидкого
навантаження 1, при заданому тиску спрацьовує клапан навантаження 4 паралельно з ним
спрацьовує розподільник 5, якщо відсутній тиск в ресивері 6 за це відповідає контролер 8,
який передає дані на підсилювач 9 для замикання магніту у розподільнику 5, повітря
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потрапляє до ресиверу 6 та заповнює його на деяку величину. Таким чином з ресивера 6 є
змога брати стиснуте повітря для система пневматичного приводу транспортного засобу.

2.3.

Розрахунок модуля рекуперації енергії стиснутого повітря

2.3.1.

Статичний розрахунок основного приводу

В даній схемі основним приводом є пневматичний поршневий підіймач, який є
пневмоциліндром односторонньої дії з вертикальним розташуванням, у якого повернення
поршня в початкове положення виконується під дією ваги рухомих частин, а робочій хід –
під дією тиску стиснутого повітря, що підводиться в робочу порожнину. Технологічне
навантаження прикладене по всій довжині ходу, тому діаметр циліндра знаходимо по
розрахунковій величині безрозмірного параметра навантаження Χр при непрямому
врахуванні сили тертя за допомогою коефіцієнту κt,:

=13,33 10-2 м=133,3 мм

κ

Значення Χр вибираємо в залежності від рівня тиску повітря, що підводиться. При
безрозмірний параметр навантаження матиме значення
Приймаємо
Коефіцієнт κt для пневмоциліндрів з манжетними ущільненнями поршню вибираємо в
залежності від технологічного зусилля. При

, коефіцієнт κt

дорівнюватиме 0,16.
Знайдене значення величини D округлюємо до ближнього значення з нормованого
ряду діаметрів по ГОСТ 6540-63 (в мм): D=125 мм.
Діаметр штока знаходимо зі співвідношення:
мм
Отримане значення округлюємо до найближчого значення ряду (в мм). Приймаємо
d=40 мм.
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Умовний

прохід

приєднувальних

рекомендаціям зі співвідношення

отворів

пневмоциліндру вибираємо

згідно

Однак, при виборі величини dy необхідно

також враховувати довжину руху поршня та необхідну швидкодію приводу, [14]:
мм

м

мм

ер

де

ер

м

- середня швидкість потоку стиснутого повітря в підвідній лінії при

наповненні робочої порожнини пневмоциліндру.
Знайдене при статичному розрахунку основного приводу значення умовного проходу
приєднувальних отворів використовується для вибору трубопроводів, які зв’язують
порожнини приводу з пневморозподільником, а також самого пневморозподільника. Їх
прохідні розтини повинні відповідати вибраному значенню

dy .

Для допоміжних приводів, щоб запобігти довгої номенклатури пневмоапаратів та
трубопроводів, які використовують в пневмосистемі, рекомендується пневморозподілювачі
та їх лінії зв’язку вибирати аналогічними основному приводу, як це робиться звичайно на
практиці таблиця 2.1 - 2.3.
Фільтр вологовідділювач типу 2 по ГОСТ 17437-81 ( pНО =1,0

; тонкість

фільтрації 80 мкм; ступінь волого відділення 90 ) 22-16х80.
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Таблиця 2.1
Фільтр вологовідділювач типу 2 по ГОСТ 17437-81
Умовний прохід,

мм

16

Приєднувальна різьба

К1/
2”

Витрата повітря при р=0,63 МПа ,

м3

Максимальна

2

Мінімальна

0,4

Втрати тиску при максимальній витраті,
Пропускна здатність KV, м

3

, не більше

0,01
4,9

д не менше

Ємність резервуару для збирання конденсату, л, не менше

0,1

Встановлений ресурс,

120

д, не менше
00

Маса, кг

1,15

Спосіб відведення конденсату

руч
ний
Таблиця 2.2

Пневморозподільник типа В63-14А ТУ2-053-1633-83 (Р1, Р2, Р3, Р4)
Умовний прохід,

мм

16

Тиск живлення,

0,63

Мінімальний тиск живлення,

0,25

Пропускна здатність

Kv , л

1,9

Втрати повітря при номінальному тиску, м3/

500

Максимальне число включень у хвилину

250

Довговічність, ци л

2,5*10
6

Маса,
,

1,6

не

більше
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Таблиця 2.3
Редукційний пневмоклапан 112-16 по ГОСТ 18468-79
Умовний прохід,

мм

16

Приєднувальна різьба

К1/2”

Номінальний тиск,

1,0

Діапазон регулювання тиску на виході (тиск налаштування),

0,05–
0,9

Номінальна витрата повітря при тиску 0,4 на виході

,

м3

Зниження тиску на виході при зміні витрати повітря від 0 до номінальної
величини,

1,6
0,06

(не більше)

Збільшення тиску на виході при зниженні тиску на вході від
номінального значення до тиску налаштування,

0,02

(не більше)

Перевищення тиску на виході над тиском настройки, при якому
відкривається клапан відводу тиску в атмосферу,
Довговічність,

(не більше)

д

10000

Маса,

2.3.2.

0,06

1,1

Динамічний розрахунок основного приводу

При динамічному розрахунку визначають час спрацювання приводу, під котрим
розуміють час t руху поршня в одному напрямку. Цей час складається з трьох складових: t I
– час підготовчого періоду – з початку переключення керуючого пристрою до початку руху
поршня; tII – час руху поршня, протягом якого поршень пройде весь заданий робочий
шлях;tIII – час кінцевого періоду, впродовж якого тиск в робочій порожнині збільшується до
значення, що потребується.
В залежності від функціонального призначення приводу ті або інші інтервали часу
являються найбільш суттєвими. У транспортуючих пневмоприводах найбільш суттєвим є
час руху поршня, а заключний період не розглядається.
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2.3.2.1. Знаходження пропускної здатності пневмоліній
Знаходження пропускної здатності напірної пневмоліній
Так як пневмолінія нашої схеми складається з двох частин трубопроводу, що
зв’язують між собою елементи пневмоапаратури, на яких будемо визначати пропускну
здатність напірної пневмолінії, то ефективна площа перерізу являє собою приведену
величину.
При послідовному з’єднанні елементів та ділянок напірної пневмолінії маємо, [14]:

1
1
1
1
1




f e2 f e2КЗ f eТ21 f e2Р f eТ2 2

. (*)

Значення пропускної здатності: для розподільника Р1-5: K v =1,9 л/
пневмоклапана П-016:

К

K v =4 л/

.

л

м

р

м

л

м
д

м

д

д

К

для зворотного

м

м

д

д

д

Знайдемо ефективну площу розподільника та зворотного пневмоклапана за
формулою, [14]:
К
ер

К
е

Знайдемо

р

м

м

f eT 1 , для цього знайдемо коефіцієнт сумарних витрат ζ1 за формулою:
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де
d=0,016 м – діаметр трубопроводу,
м – довжина трубопроводу від пневморозподільника до точки підводу
живлення з магістралі стиснутого повітря.
За величиною

1 ,

використовуючи графік μ=f(£) (рис. 2.9), знаходимо величину

μ1=0,425.
Потім розраховуємо ефективну площу, [14]:

f eT 1  1  fT 1 ,
де

fT 1 – площа перетину трубопроводу:

fT 1 

  dT2
4

.
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Рис. 2.9. Графік залежності μ=f(ζ) [9]
Підставимо значення:

м

е

Так само і для другої ділянки трубопроводу.
Коефіцієнт сумарних витрат ζ2:

де =0,03 – коефіцієнт тертя для повітря,
d=0,016 м – діаметр трубопроводу,
l=1.5м

– довжина трубопроводу від розподільника основного приводу до його

робочої порожнини; для приводів двосторонньої дії довжину пневмолінії вихлопу прийняти
такою ж.
За величиною ζ2, використовуючи графік μ=f(ζ), знаходимо величину μ2=0,565.
Потім розраховуємо ефективну площу:

f eT 2   2  fT 2 ,
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де

fT 2

– площа перетину трубопровода.

fT 2 

  dT2
4

Підставимо значення:

м

е

Підставимо отримані значення в формулу (*), отримаємо:

е

м

е

2.3.2.2. Врахування об’ємів трубопроводів при динамічному розрахунку
Розроблено метод врахування розподіленого об’єму трубопроводу шляхом його
приведення до зосередженого об’єму. Розрахунковий (приведений) об’єм визначається з
виразу, [14]:

V р. .  kv  VT ,
де VT – фактичний об’єм трубопроводу;

VT 

  dT2
4

 lT 2 ,
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kv – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого.
Коефіцієнт

kv знаходиться за формулою, [14]:
kv 

fe

де

fe
половини

fe
,
f e

– ефективна площа перерізу пневмолінії;

– ефективна площа перерізу тієї ж пневмолінії, але знайдена з урахуванням
гідравлічного

опору

ділянки

трубопроводу,

для

якого

визначається

розрахунковий об’єм.
Знайдемо ефективну площу на ділянці

lT 2 , із якої визначимо розрахунковий об’єм, [14]:

f eT 2   2  fT2 .
Знайдемо для половини ділянки

lT 2

значення

 2 :

ζ

Оскільки коефіцієнт

μ

 2 досить невеликий, використовуємо залежність:

ζ

м

е

Щоб знайти

fe скористаємось формулою:
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1
1
1
1
1




f e2 f e2КЗ f eТ21 f e2Р f eТ2 2

.

е

м

е

Далі знаходимо:

Далі підставимо

kv і знайдемо V р .

.:

м

2.3.2.3. Визначення часу підготовчого періоду
Час t підготовчого періоду знаходиться по формулі, [14]:

t  t1  t2  t3 ,
де

t1 – час переключення розподільника (приводиться в технічній характеристиці)

t1  0,1
t2

;

– час розповсюдження тиску в трубопроводах, що пов’язує порожнини

пневмоциліндра і розподільника, визначається згідно формули, [14]:
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t2 

lT 2

Де:

lТ 2
,
a

– довжина трубопроводу;

a – швидкість звуку в повітрі, що визначається як функція абсолютної температури
повітря a

 20 T , котру можна прийняти рівною середній температурі навколишнього

середовища Т = 290…293˚K;

t3 – час зміни тисків у порожнинах пневмоциліндра на момент початку руху поршня з
місця.
Підставимо значення і отримаємо:

Для визначення складової t3 часу підготовчого періоду необхідно розрахувати час
наповнення робочої порожнини від атмосферного тиску до тиску руху, при якому поршень
починає рухатись з місця (розрахунок часу спорожнення порожнини вихлопу від
магістрального тиску до тиску руху непотрібно, адже пневмоциліндр односторонньої дії).
Час наповнення робочої порожнини визначається із виразу, [14]:

t

 3.62  103

V p min
fе

 1  р   1  a  



де V p min – мінімальний розрахунковий об’єм робочої порожнини;

р

м

е

м

fe

– ефективна площа прохідного перерізу лінії підводу;
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  p / pм

– безрозмірний тиск в робочій порожнині пневмоциліндру, що є

відношення поточного тиску в цій порожнині до тиску, що підводиться від живлення;

 a  pa / pм - безрозмірний тиск, що відповідає початку наповнення;

м

 р  p р / pм

– безрозмірний тиск в кінці підготовчого періоду в момент початку

руху поршня з місця, рис. 2.10;
 2 (  a ) 1 (  p )

0,95

1,1

0,90

0,9

0,85

0,7

0,80

0,5

0,75

0,3

0,70

0,1

 2 (a )

1 (  p )

0,2

0,4

0,6

0,8

a ,  p

Рис. 2.10 Графік залежності функції тиску від безрозмірного тиску вкінці підготовчого
періоду [9]
Необхідні для розрахунку тиски руху визначаються з рівняння рівноваги сил, діючих
на поршень на початку руху, [14]:

p  F  p р  F  P  0.
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В рівняння входить сила опору руху:

P  P1  P2  mg  P0 ,
P1 , корисне навантаження P2 , масову силу mg , що не

яка включає в себе силу тертя

враховується при горизонтальному розташуванні циліндра.
Значення Р1 знайдемо із формули, [14]:

P1  kT   m1  m2   g ,
де

kT

– коефіцієнт тертя;

m1 – маса рухомих частин привода (крім вантажу, що переміщається),
;

m2 – маса вантажу, що переміщається,

.

Підставимо значення і отримаємо:

Знайдемо

P , підставивши всі значення:

ᵟ

Знаходимо на початку руху (

:

Знаходимо значення функцій

за

графіком на рис. 4.)
Визначаємо

t

:
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Підставимо значення і знайдемо час

t

підготовчого періоду:

2.3.2.4. Визначення часу руху

Рух поршня пневмоциліндру двосторонньої дії описується системою диференційних
рівнянь, в яку входять рівняння руху поршня як твердого тіла і два рівняння енергетичного
балансу, що характеризують зміну тисків в кожній з порожнин пневмоциліндру. Система
диференційних рівнянь, що описує рух поршня підіймача при робочому русі, з урахуванням
відсутності впливу вихлопу (α=1,

Тут

м

в=1=const),

[14]:

м

Початковими параметрами інтегрування системи є:

р

Визначимо конструктивний (узагальнюючий) параметр:

м

Так як

, рух буде близький до рівноприскореного. При цьому тиск в

робочій порожнині під час всього часу руху залишається постійним і рівним

м

і
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друге рівняння системи втрачає сенс. Після двократного інтегрування рівняння знаходимо
безрозмірний час руху:

Тоді дійсний час руху, с:

д

е

2.3.2.5. Визначення часу заключного періоду

Час

заключного

періоду

визначається

тривалістю

тисків

в

порожнинах

пневмоциліндру після зупинки поршня наприкінці руху, тобто тривалістю процесів
наповнення і спорожнення робочої і вихлопної порожнин, в яких повинні встановитися
стабільні тиски – магістральний в робочій і атмосферний в порожнині вихлопу. Робоча
порожнина з розрахунковим об’ємом, м3:

наповнюється від тиску

p

в момент зупинки поршню наприкінці руху до тиску

Їм відповідають безрозмірні значення

 

рм .

р
p
і   м  1.
pм
рм

Визначаємо час заключного періоду за формулою, [14]:

t

Де

 1.03  10

3

Vp

 1 
fe 

  1  р. .  ,

;
.
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Знаходимо значення функції за графіком:

.

.

2.3.2.6. Визначення часу прямого ходу

tc  t  tд  t

.

Підставимо знайдені значення у формулу і одержимо:

Пневмопривід має запас за часом спрацювання:

2.3.2.7. Діаграма роботи пневмоциліндра двосторонньої дії

На цій діаграмі (рис. 2.11) представлені три взаємопов’язані графіки: переміщення
поршня

x  f t  ,

зміна тиску в робочій порожнині пневмоциліндра двосторонньої дії

p  f t  .
У вихідному положенні поршня штокова та поршневі порожнини пневмоциліндра
з’єднані з атмосферою. Початком роботи вважається момент подачі керуючого сигналу на
переключення пневморозподільника, при якому поршень виконує прямий хід (час прямого
ходу tc ). Після можливого відстою (технологічний час
поршня (час

t

). Час повного робочого циклу tц

t

е

t t

е

) починається зворотній рух

t

.
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Рис. 2.11. Діаграма роботи приводу двосторонньої дії [8]
Таким чином розрахунок підтверджує і показує ефективність роботи запропонованого
рішення системи пневматичної рекуперації. Якщо оцінювати ефективність такої системи то
вона залежить від маси та загалом від швидкості мобільного транспортного засобу і може
коливатися в межах від 7

до 40%.
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2.4.

Технічні

характеристики

пневматичного

розподільника

з

клапаном

обмеження тиску
Ідеєю створення такого розподільника (рис. 2.11), було суміщення деяких елементів в
один корпус. Розглянувши електропневматичний розподільник прямої дії та створивши
зусилля на виході в золотнику. Вийдуть такі основні характеристики розподільника 3/2,
таблиця 2.4:

Рис. 2.11. Складальне креслення розподільника

Арк.
Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

МА42.006.000.000 ПЗ

58

Таблиця 2.4.
Основні характеристики розподільника 3/2
Тип розподільника

3/2

Дія

Пряма дія

Номінальний діаметр

6 мм

Номінальна витрата

5-10 Нл/хв (при тиску в 6 бар)

kv (л/хв)

0,08-0,15

Робочий тиск

3…10 бар

Робоча температура

0-50 °С

Робоче середовище

очищене

повітря

без

необхідності

маслороспиленя
Допустимий розкид напруг

+-10%

Споживана потужність

0.6 W

Робочий цикл

100

непреривний режим роботи

2.5. Підбір елементів для стенду
Стенд буде розроблений для практичного вирішення задачі (як заощадити енергію в
пневматичних системах). Його робота полягає втому щоб практично представити економію
енергії пневматичних трубопроводів, так як велика кількість енергії йде в навколишнє
середовище, провівши експерименти та з’ясувавши КПД такого модуля, його зможемо
використовувати в більшості пневматичних систем.
Розробка стенду для дослідження ефективності системи перетворення кінетичної
енергії в енергію стиснутого повітря являє собою суміщення гідравлічної та пневматичної
систем. Гідравлічна схема включає в себе: насосну станцію, гідромотор, 3
електоманометри, зворотні клапани, кран перед витратоміром та фільтри тонкої та грубої
очистки.
Для забезпечення ефекту гальмування будемо за допомогою навантаження мотору,
який закріплений електромуфтою з компресором, змінюючи оберти мотора змінюючи
роботу компресора (Рис. 2.12).
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Рис. 2.12. Стенд для дослідження ефективності системи перетворення кінетичної
енергії в енергію стиснутого повітря.
Для розробки даного стенду підберемо елементи пневматичної та гідравлічної систем,
підібравши пневматичну мережу з робочим тиском 6 бар, таблиця 2.5 – 2.12.
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Таблиця 2.5.
Компресор типа INTERTOOL PT-0010
Тип двигуна

Асинхронний
однофазний

Кількість циліндрів

1

Робочий тиск,

0,8

Пропускна здатність, л/хв

206

Об’єм ресиверу л

24

Кількість манометрів

2

Тип приводу

коаксіальний

Наруга

230 В

Маса,

24

Таблиця 2.6.
Гідромотор ГМШ 10-3
Робочий тиск

10

Тиск на вході
номінальний

13

максимальний

21

Оберти с-1
мінімальна

8,3

номінальна

25

максимальна

50

Номінальний обертовий момент Н*м

108,8

Об’ємний ККД

0,8

Маса, кг

2,35
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Таблиця 2.7.
Гідронасос 210.25.13.21
Робочий тиск

20

Подача л/хв
номінальний

44.8

максимальний

224

Оберти n, об/хв
мінімальна

400

номінальна

1200

максимальна

3000

Номінальний обертовий момент Н*м

375.27

Об’ємний ККД

0,91

Маса, кг

29

Таблиця 2.8.
Розподільник гідравлічний типа В63-14А ТУ2-053-1633-83
Умовний прохід, мм

16

Тиск живлення, МПа

0,63

Мінімальний тиск живлення,

0,25

Пропускна здатність К, л/хв

1,9
3

Втрати при номінальному тиску, м /

130

Максимальне число включень у хвилину

250
2,5*106

Довговічність, ци л
Маса,

, не більше

1,6
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Таблиця 2.9.
Клапан тиску гідравлічний ГОСТ 18468-79
Умовний прохід, мм

16

Приєднувальна різьба

К1/2”

Номінальний тиск, МПа

1,0

Діапазон регулювання тиску на виході (тиск налаштування), МПа

0,05–0,9

Номінальна витрата повітря при тиску 0,4 на виході МПа, л/хв

1,6

Зниження тиску на виході при зміні витрати повітря від 0 до номінальної

0,06

величини, МПа
Збільшення тиску на виході при зниженні тиску на вході від

0,02

номінального значення до тиску налаштування, МПа
Перевищення тиску на виході над тиском настройки, при якому
відкривається клапан відводу тиску в атмосферу, МПа
Довговічність, год

0,06
10000

Маса, кг

1,1
Таблиця 2.10.

Фільтр вологовідділювач типу 2 по ГОСТ 17437-81 ( pНО =1,0
; тонкість фільтрації 80
мкм; ступінь волого відділення 90 ) 22-16х80
Умовний прохід, мм
16
Приєднувальна різьба

К1/2”

Витрата повітря при р=0,63 МПа , л/хв
Максимальна

2

Мінімальна

0,4

Втрати тиску при максимальній витраті,

, не більше

0,01

Пропускна здатність KV, л/хвне менше

4,9

Ємність резервуару для збирання конденсату, л, не менше

0,1

Встановлений ресурс,

д, не менше

12000

Маса, кг

1,15

Спосіб відведення конденсату

ручний
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Таблиця 2.11.
Фільтр грубої очистки 082.02.116
Умовний прохід, мм

16

Приєднувальна різьба

BSP (G) &
NPT

Витрата л/хв

150

Перепад тиску, бар

0,02

Втрати тиску при максимальній витраті,

, не більше

Габаритні розміри

0,01
180х80

Встановлений ресурс,

д, не менше

12000

Маса, кг

1
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Таблиця 2.12.
Підбір елементів по робочим данним
Позначення Найменування

Робочі данні

КР

Q=150 л/хв

Кран

Умовне позначення

гідравлічний
КЗ

Клапан

P=0,02 МПа

зворотний
гідравлічний
РС

Ресивер

V=270 л; P=1,1 МПа

високого

Розміри

тиску

см: 630х540х1250

пневматичний
РВ 270.11

В

Витратомір

V=3 л

гідравлічний

М1, М2

Слідкуючий

Р= 0…0,5 МПа

пневматичний
манометр
М3-М5

Слідкуючий

Р= 0…2,2 МПа

гідравлічний
манометр
Б

Бак

V=300 л

Висновок: в розділі, розробка експериментального стенду для дослідження системи
накопичення енергії стиснутого повітря, з ясували який модуль накопичення та збереження
пневматичної енергії для повторного використання потрібно використовувати для стенду,
провели розрахунок модуля рекуперації енергії стиснутого повітря, з’ясували технічні
характеристики розподільника та підібрали елементи до майбутнього стенду.
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ

На сьогоднішній день велика увага приділяється інтенсифікації та підвищенню
ефективності виробництва на базі

упровадження досягнень

науково-технічного

прогресу. Провідна роль у вирішенні даної проблеми відводиться машинобудуванню.
Перед

цією

галуззю

поставлені

завдання

підвищення

якості

продукції

та

продуктивності праці, зниження питомої металоємкості машин та обладнання. Саме
тому технологічний процес виготовлення деталі має бути таким, щоб з найменшими
витратами ресурсів забезпечити встановлений конструктором рівень якості.
Технологічний процес механічної обробки будь-якої заготовки може бути поділеним
на декілька етапів.
Під етапом технологічного процесу розуміють сукупність способів обробки, які
дозволяють досягти приблизно однакову економічну точність і якість поверхні.
У загальному випадку ці етапи мають таку загальновідому характеристику, як
чорновий, напівчистовий, чистовий та оздоблювальний.
3.1 Технологічний контроль якості кресленика
При

проектуванні

технологічного

процесу

виготовлення

деталі

вихідним

документом є її креслення. Технолог повинен проконтролювати робоче креслення деталі, у
відповідності до ГОСТ 14.206-73. У креслення входять видимості, необхідні для якісного
виготовлення деталі, які дають повне уявлення про її конструкцію, а також усі проекції,
розрізи, перерізи, які пояснюють конфігурацію деталі.
Проаналізувавши креслення (рис.3.1) можна сказати, що на кресленні вказані всі
розміри, необхідні для виготовлення деталі не вказана шорсткість та шорсткість усіх
поверхонь деталі позначена відповідно до ГОСТ 2789-73. Допуски та відхилення розмірів
наведено відповідно до ГОСТ 25346-89 та ГОСТ 25347-82.
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Рис.3.1 Кресленик деталі «Поршень золотника»
3.2. Аналіз службового призначення деталі та умов її роботи у вузлі
Деталь «Поршень золотника» є складовою гідравлічного демпфера, що виконує
функцію дроселювання ридини для усунення коливань.
Цю деталь можна віднести до класу спеціальних деталей. Деталь «Поршень
золотника» має отвір Ø6 Н9 мм з шорсткістю Ra=0,8 мкм, Габаритні розміри деталі –Ø
20х17. Не вказані граничні відхилення валів виконані за ОСТ1 00022-81.
Поршень виготовляється з матеріалу Сталь 10,
хімічний склад сталей

що деформуються тиском. На

оброблюваних тиском поширюється ГОСТ 1050-88., фізико-

механічні, хімічні та технологічні властивості якої приведено в табл. 3.1.
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3.3. Вибір способу виготовлення заготовки та його технічне обґрунтування
Розробку технологічного процесу виготовлення деталі починають з
вибору заготовки. Вибрати заготовку – означає визначити спосіб її отримання,
розрахувати або підібрати за таблицями припуски на механічну обробку усіх
поверхонь і вказати допуски на виготовлення заготовкиє. З економічної точки
зору та враховуючи малосерійний тип виробництва, матеріал деталі та її конфігурації у
якості заготовки приймаємо круглий катаний пруток

,

ескіз якої наведено на рис. 3.2.

Рис. 3.2 Ескіз заготовки
Користуючись ГОСТ 7505-89 визначимо розміри заготовки, призначивши припуски та
допуски на основні оброблювані поверхні.
Всі дані занесемо до табл. 3.1.
Таблиця 3.1.
Визначення припусків на сторону, допусків для розмірів
1.

2.

3.

Розмір поверхні деталі
оброблюваної різанням, мм
Шорсткість обробленої поверхні,
Rа мкм
Основний припуск на сторону,
мм

4.

Прийнятий розмір заготовки, м

5.

Підсумковий розмір прутка, мм

Ø20h8

L=17

Ra1,6

Ra 1,6

1

0

Ø20

18
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3.4. Проектування маршрутного технологічного процесу

3.4.1. Вибір типу обладнання, пристроїв та інструменту
Вибір типу обладнання, пристроїв та інструменту проводиться виходячи з типу
виробництва. У даному випадку тип виробництва – одиничний. Одиничне виробництво
характеризується застосуванням універсального обладнання (з розташуванням його в цехах
за типами станків), універсальної оснастки, універсального робочого та вимірювального
інструменту, які забезпечують виготовлення виробів порівняно широкої номенклатури.
Використання обладнання за часом має щільний характер: на одному верстаті
виконуються декілька операцій і часто проводиться обробка деталей різних конструкцій і з
різних матеріалів.
Пристосування для обробки деталей на верстатах мають універсальний характер,
тобто можуть бути використані в різних випадках. Спеціальні пристосування не
застосовують або застосовують рідко, тому значні витрати на їх виготовлення економічно
не виправдовуються.
Необхідний при цьому виді виробництва ріжучий інструмент також повинен бути
універсальним, тому що через розмаїття оброблюваних деталей застосування спеціального
інструменту економічно не доцільно.
Таким чином, виходячи із зазначених вище рекомендацій, вибираємо обладнання:
токарний станок Т165В та слюсарний стіл.
3.4.2. Вибір типового технологічного процесу
На рис. 3.3. зображено послідовність оброблення поверхонь деталі «Поршень
золотника», а в табл. 3.2

наведено послідовність їх оброблення. Проте, при розробці

технологічних процесів необхідно враховувати, що похибки відхилення форми і, особливо,
взаємного розташування оброблених поверхонь в основному визначаються точністю
обладнання і пристроїв.
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Таблиця 3.2
Технологічні послідовності оброблення поверхонь деталі ''поршень золотника''
(Маршрут механічної обробки)
№

Назва операції

оп.
1

2

Робочий ескіз
3

Станок,
обладнання
4

Оснастка
5

10

Токарний

Заготівельна

станок Т165В

20

3-х
кулачковий
Токарний

Свердлильна

станок Т165В

патрон,
свердлильний
патрон з
конусним
хвостовиком

25
Токарний

Точіння

станок Т165В

3-х
кулачковий
патрон

30

Токарний

Точіння

станок Т165В

3-х
кулачковий
патрон
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Продовження таблиці 3.2
35

Токарний

Точіння

станок Т165В

3-х
кулачковий
патрон

40

Токарний

Точіння

45

50

Слюсарна

станок Т165В

(зачистити заусенці,

Слюсарний

притупити гострі канавки)

стіл

3-х
кулачковий
патрон

Промивка
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Рисунок 3.3 Послідовність оброблення поверхонь деталі «поршень золотника»
3.4.3 Розробка маршрутного технологічного процесу
Виробничим процесом називається сукупність всіх зайнятих людей і знарядь
виробництва, пов'язаних з переробкою сировини і напівфабрикатів в заготовки, готові
деталі, складальні одиниці і готові вироби на даному підприємстві.
Технологічний процес – частина виробничого процесу, яка містить дії, по зміні і
подальшому визначенню стану предмета виробництва.
Технологічний процес безпосередньо пов'язаний із зміною, розмірів, форм і
властивостей оброблюваної деталі.
Таблиця 3.3
Технологічний процес
Технологічний процес

10

Заготівельна

20

Свердлильна

25

Точіння

30

Точіння

35

Точіння

40

Точіння

45

Слюсарна

50

Промивка
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У розділі описані порядок і всі етапи розробки технологічного процесу виготовлення
деталі «Поршень золотника»: технологічний контроль якості кресленика, аналіз службового
призначення деталі та умов її роботи у вузлі, вибір способу виготовлення заготовки та його
технічне обґрунтування, визначення припусків та допусків, призначення послідовності
виконання операцій та проектування їх змісту, вибір устаткування та інструментів для
кожної операції технологічного процесу та визначення елементів режимів різання.
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ
Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі.
Темою дипломної роботи є – «розробка стенду для дослідження системи накопичення
енергії стиснутого повітря». У даній роботі досліджено характеристики демпферів, робота
проводиться за персональним комп’ютером.
Основними небезпечними факторами є:
 пожежонебезпека;
 небезпека ураженням електричним струмом;
 відсутність або недоліки природного освітлення;
 зорове навантаження;
 мікроклімат
4.1 Характеристика об’єкту
Розміри приміщення, в яких встановлений комп'ютер та інша оргтехніка: площа
26кв.м., а об’єм

. У цьому приміщенні передбачено

відповідні параметри температури і чистоти повітря.
По санітарних нормах площа на одне робоче місце з ПК для дорослих користувачів
повинна складати не менше 6.0 м 2, а об'єм – не менше 20

. [10] Отже, розміри

приміщення повністю відповідають санітарним нормам.
Для облицювання стін, стель, підлоги приміщень, де розміщені ПК, слід
використовувати матеріали, дозволені органами санітарно-епідеміологічного нагляду, а для
внутрішньої обробки інтер'єру – матеріали, що дифузно-відбиваються, з такими
коефіцієнтами віддзеркалення: для стелі – 0.7-0.8; для стін – 0.5-0.6; для підлоги – 0.3-0.5.
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Рис.4.1 Розміри приміщення
4.2 Мікроклімат
В даному приміщенні робота з монітором і ПК є основною, тому воно забезпечується
оптимальними параметрами мікроклімату.
Для створення необхідних параметрів мікроклімату

у приміщенні застосовується

система вентиляції та проводиться провітрювання приміщення.
Вентиляція приміщення досягається видаленням з них нагрітого або забрудненого
повітря і подачею чистого зовнішнього повітря.
Основні параметри мікроклімату (температура повітря, вологість і швидкість руху
повітря на робочому місці) повинні відповідати вимогам [10]. Крім того, необхідно
забезпечити необхідні концентрації позитивних і негативних іонів в повітрі робочої зони.
Результати досліджень показали, що позитивні іони у великій кількості негативно
впливають на розумову і фізичну працездатність (з'являється стомлюваність), на діяльність
серцево-судинної системи і системи кровотворення, а негативні іони сприятливо впливають
на здоров'ї людини.
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Таблиця 4.1
Основні параметри мікроклімату
Температура, ºС
Період року

Холодни
й
Теплий

Відноснавологість,

Фактична
Оптимальна

Оптимальна

Дійсна

21

40 - 60

55

24

40 - 60

43

Верхня

Нижня

межа

межа

21 - 24

24

23 - 28

28

Середня температура приміщення в теплий період року дорівнює 25

, відносна

вологість повітря 44 .
У холодний період року, середня температура складає 23

. Значення відносної

вологості дорівнює 55 .
Всі параметри мікроклімату приміщення в теплий та холодний період року
знаходяться в діапазоні оптимальних значень, тому можна зробити висновок, що
мікроклімат приміщення є сприятливим для праці.
4.3 Освітлення
Недостатність освітлення призводить до напруги зору, зниження уваги, приводить до
настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення викликає засліплення,
роздратування і різь в очах. Неправильний напрям світла на робочому місці може
створювати різні тіні, відблиски, дезорієнтувати що працює. Всі ці причини можуть
привести до нещасного випадку або профзахворювань, тому настільки важливий
правильний розрахунок освітлення, визначення необхідного числа світильників, їх типу і
розміщення.
Штучне освітлення в приміщеннях для експлуатації ПК повинне здійснюватися
системою загального рівномірного освітлення. У випадках переважної роботи з
документами, слід застосовувати системи комбінованого освітлення (до загального
освітлення додатково встановлюються світильники місцевого освітлення, призначені для
освітлення зони розташування документів).
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Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа повинна бути
300-500 лк. Освітлення не повинне створювати відблисків на поверхні екрану. Освітленість
поверхні екрану не повинна бути більше 300 лк.
Як джерела світла при штучному освітленні слід застосовувати переважно
люмінесцентні лампи типу ЛБ і компактні люмінесцентні лампи. У світильниках місцевого
освітлення допускається застосування ламп розжарювання, зокрема галогенних.
В приміщенні застосовується штучне освітлення комбіноване (місцеве і загальне) і
природне освітлення бокове. Штучне освітлення виконується за допомогою електричних
джерел світла - ламп розжарювання. Виходячи з цього,проведемо розрахунки освітленості
нашого приміщення.
Розрахунок освітлення проводиться для кімнати площею 26м 2, ширина якої 4.5м,
висота–2.7 м. Скористаємося методом світлового потоку [11].
Визначимо світловий потік в приміщенні і порівняємо його з допустимим, за
формулою:

де
Eе – розраховується світловий потік, Лк;
– нормована мінімальна освітленість, Лк (визначається за таблицею). Роботу
програміста, відповідно до цієї таблиці, можна віднести до розряду точних робіт, отже,
мінімальна освітленість буде Е = 300лк;
S – площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S = 25м 2);
z – відношення середньої освітленості до мінімальної (звичайно приймається рівним
1,1 ... 1,2, нехай Z = 1,1);
k –

коефіцієнт

запасу,

враховує

зменшення

світлового

потоку

лампи

в

результаті забруднення світильників у процесі експлуатації (його значення залежить від
типу приміщення й характеру проведених у ньому робіт і в нашому випадку К = 1,5);
N- кількість світильників;
n- кількість ламп у світильнику.
- коефіцієнт використання, (виражається відношенням світлового потоку, що падає
на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і обчислюється в частках
одиниці; залежить від характеристик світильника, розмірів приміщення, фарбування стін і
стелі, якi характеризуються коефіцієнтами відображення від стін (Р С) і стелі (Р П)), Стеля
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приміщення свіжопобілена ρсл = 70 , стіни мають світло-сірий колір Pсн = 50 , підлога з
паркету ρп=30 .. Значення

визначимо по таблиці коефіцієнтів використання різних

світильників. Для цього обчислимо індекс приміщення по формулі:

де
S – площа приміщення, S = 25м 2;
h - розрахункова висота підвісу, h = 2.7 м;
A - ширина приміщення, А = 4.16 м;
В – довжина приміщення, В = 6 м.
Підставивши значення отримаємо:
Знаючи індекс приміщення I, за таблицею знаходимо η = 0,38.
Для освітлення використовується люмінесцентні лампи типу Lights Led, світловий
потік яких F = 3400Лк.
Підставимо всіз начення у формулу для визначення світлового потоку Eе :

е

л

Отже, можна зробити висновки, що освітленість приміщення не достатня, саме тому
використовується, ще місцеве освітлення, а от освітленість екрану задовольняє нормам.
4.4 Електробезпека
Електробезпека – це система організаційних та технічних заходів і засобів, що
забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму,
електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.
В приміщення

одночасно експлуатується і обслуговується 2 персональних ЕОМ, у

доступному місці встановлюється аварійний резервний вимикач та електричний щит з
запобіжником, що може повністю виключити електричний струм приміщення, крім
освітлення. Заземлення електричного щита виконано із заземленою нейтраллю, а розетки
лабораторії виконані з захисним зануленням.
Крім того, кожен ПК в приміщенні на випадок перенавантаження електричної мережі,
підключений в розетку з окремим запобіжником виключення.
Арк.
Зм.

Арк

№ докум.

Підпис

Дата

МА42.006.000.000 ПЗ

78

Для підключення іншої переносної електроапаратури використовуються гнучкі
проводи в надійній ізоляції, також з додатковим запобіжником вимикання, також
електропроводка від переносних приладів до джерел живлення виконується найкоротшим
шляхом без заплутування проводів у приладів і меблів.
Приміщення відповідає усім нормам електробезпеки за ПУЕ та є придатним та
безпечним для роботи.
4.5 Пожежна безпека
Приміщення, в яких встановлені ПК, по пожежній небезпеці відносяться до категорії
В, і повинні задовольняти вимогам по запобіганню і гасінню пожежі по [12], з обов'язковою
наявністю телефонного зв'язку і пожежної сигналізації.
Меблі в приміщенні лабораторії із МДФ, дверні та віконні переплети із
металопластика, корпуса ЕОМ і приладів із металу та полімерних матеріалів. По вибуху і
пожежо-небезпечності приміщення відноситься до категорії В [13]
На основі СНіП II-2-80 будівля відповідає II степені вогнестійкості, що потребує від
будівельників конструкції норм вогнестійкості (часу опору вогню):
- несучі стіни, стіни сходових кліток і колони - 2 год.
- сходові клітки, сходи, балки і марші у сходових клітках - 1 год.
- зовнішні стіни навісних панелей - 0.25 год.
- внутрішні і зовнішні стіни (перегородки) - 0.25 год.
- плити і настили конструкцій міжповерхових перекриттів – 0.75 год.
- плити, настили та інші несучі конструкції - 0.25 год.
Необхідний час евакуації складає – 40 секунд. Евакуацію необхідно здійснювати
швидко, чітко та без паніки.
Для такого приміщення підбираємо Вогнегасник вуглекислотний
ВВК-1,4 (ОУ 2) в кількості 4 шт.
4.6. Забезпечення безпеки при дії небезпечних і шкідливих чинників в офісному
приміщенні з ПК
Оператори ПК стикаються з впливом багатьох небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. Особливо небезпечною є підвищена напруга електричної мережі, яка подається
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на блок живлення системного блоку. Несприятливий вплив на користувача ПК може
надавати шум вентиляторів і накопичувачів системного блоку.
У 80

працівників при напруженій зоровій роботі помічається прогресуюче зниження

працездатності, що настає через 40-60 хв. і поступово призводить до перевтоми, розладів
центральної нервової та інших систем організму. У другій половині дня (іноді раніше)
з’являється загальна втома, головний біль, біль в очах. Патентний період зорово- і
акустико-моторної реакції до закінчення зміни подовжується відповідно на 14 та 20 ;
швидкість опрацювання інформації зменшується на 25-34 ; стійкість ясного бачення
знижується на 40-52 . Під кінець робочого дня частішають серцеві скорочення і
підвищуються систолічний та діастолічний артеріальний тиск. У користувачів ПЕОМ
вимушена робоча поза і виконання дрібних стереотипних рухів призводить до кісткової м’язової дискомфорту. Виявляються такі симптоми, як біль у кістках, скутість м’язів,
відчуття втоми, судоми, оніміння та тремтіння рук. За даними ВОЗ, в операторів і
представників інших професій, які працюють з ПЕОМ, внаслідок стресу виникають
психічні порушення. Такі розлади, як тривога, дратливість і пригнічення, виявляється у 2570

операторів.
Для уникнення шкідливої дії ЕОМ існують деякі обмеження по розміщенню

комп'ютерів і режиму роботи на них.
Згідно площа одного робочого місця, обладнаного ПЕОМ з іншою оргтехнікою,
повинна бути не менше 6,0кв.м, відстань між екраном монітора і працівником приймається
не менше 0,5м. Для забезпечення безпеки працівників на сусідніх робочих місцях тильної
поверхні одного монітора і екрану іншого монітора повинно бути не менше 2м, а відстань
між бічними поверхнями моніторів – не менше 1,2м. Шкідливий вплив на очі виявляється в
необхідності постійної напруги очей при читанні інформації з екрану, тому для
профілактики негативних дій необхідно дотримувати режим роботи і відпочинку. Роботи на
ПК більше 6-ти годин в зміну не допускаються. Рівень освітленості робочого місця при
роботі з комп'ютером повинен складати 500лк, монітора – 300лк, при цьому монітор і
джерела світла повинні бути розташовані так, щоб не створювати відблисків на поверхні
екрану. Постійна напруга рук може привести до «синдрому променезап'ясткового суглоба»
того, що викликається навантаженнями, що повторюються, а статична напружена поза при
тривалій роботі – до запалення м'язів спини (остеохондрози), захворювань суглобів. Вплив
цих шкідливих чинників знижується правильною організацією робочого місця –
оптимально підібраними меблями, правильно розміщеними елементами комп'ютера.
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Наявність, представлених вище, шкідливих чинників обумовлено вимогами, що
пред'являються до приміщень, де використовується габаритна техніка, а саме: площа не
менше 6кв.м на одне робоче місце; об’єм приміщення не менше 15

; відстань з боку зони

обслуговування не менше 1,0м; з боку стіни 0,6м;розміри проходів не менше 0,6м.

4.7.

Робота за комп’ютером

Виходячи з того що, робота проводиться за персональним комп’ютером, потрібно
поводити з ним належним чином.
Правила роботи за комп'ютером:
• Виберіть правильну позу. А саме: прямо навпроти екрану, верхня частина монітора
на рівні очей або трохи нижче.
• Дотримуйтесь відстань від очей до монітора - 55-60 см (відстань витягнутої руки).
Нижня частина монітора повинна бути нахилена під невеликим кутом до працюючого
(тобто, розташована трохи ближче).
• Вибирайте для роботи за комп'ютером зручне крісло. Бажано, щоб це було
ергономічне (ортопедичне) крісло з підлокітником і підголівником.
• Щогодини робіть перерви на 15-20 хвилин. Перерва, в якому Ви просто блукаєте по
Інтернету або граєте за комп'ютером, не рахується.
• Виконуйте якомога частіше вправи для очей.
Вправи для очей:
Наступні вправи допоможуть Вам зняти зорову напругу при роботі за комп'ютером.
Вправи рекомендується виконувати щодня. Під час виконання слід відвернутися від
монітора або зовсім вийти з приміщення, де знаходиться комп'ютер.
1. Стоячи обличчям до вікна, знайдіть очима максимально віддалений об'єкт в межах
видимості. На глибокому вдиху переведіть погляд на кінчик носа. На видиху знову знайдіть
поглядом найдальший об'єкт у вікні, потім вдихніть і подивіться вгору. Знову видих - і
погляд у вікно. Повторіть вправу 2-3 рази.
2. Закрийте повіки і розслабте очі. У такому положенні робіть обертальні рухи очима
спочатку за годинниковою стрілкою, потім проти неї. Зробіть по 5 обертань вправо і вліво.
3. Відкритими очима повільно «намалюйте» в повітрі вісімку: по діагоналі, по
горизонталі, по вертикалі. 5-7 вісімок в кожному напрямку буде досить, щоб Ваші очі
відпочили.
Висновки: В розділі охорона праці ми розглянули умови та безпеку праці, приміщення
для написання дипломного проекту . Зробили огляд загальний мікроклімат приміщення ,
виконали розрахунок освітлення і загалом умови праці на робочому місці. Проаналізували
пожежну безпеку в приміщенні, та дійшли висновку, що вона відповідає вимогам. За
розрахунками освітлення було прийнято замінити лампи на Lights Led.
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