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Вступ
Незважаючи на триваюче прискорений розвиток індустрії промислових
полімерів і композитних матеріалів, метали і сплави все ще залишаються одним з
основних конструкційних матеріалів при створенні самих різних споживчих
виробів і механізмів. При цьому лиття (і особливо техніка лиття під тиском)
поки що є одним з ваших улюблених способів обробки, оскільки дозволяє
одержувати готові вироби зі складною внутрішньою структурою і формою,
практично не потребують ресурсномісткою постобробці. Сучасні машини для
лиття під тиском, наприклад "Agrati" дозволяють виконувати лиття безлічі типів
виробів.
Машини для лиття під тиском призначені для отримання виливків широкої
номенклатури з алюмінієвих, цинкових, мідних і магнієвих сплавів
У 2007 р проведена модернізація основних вузлів машин моделей 711А07,
711А08, всі комплектуючі високої технології, поліпшені характеристики
енергоспоживання, збільшені швидкісні показники окремих вузлів і механізмів,
поліпшені гідродинамічні показники механізму пресування, значно знижено час
наростання мультиплікувавши тиску, знижені шумові та вібраційні показники
машини , підвищені експлуатаційні та ергономічні показники, а так само
змінений дизайн машин.
Гідравлічна

і

пневматична

апаратура

поставляється

провідними

європейськими виробниками "Vickers", "Camozzi
Литтям під тиском виготовляють:
• деталі автомобільних двигунів (в тому числі алюмінієві блоки, деталі
карбюраторів);
• деталі сантехнічного обладнання;
• деталі побутових приладів (пилососи, пральні машини, телефони);
• деталі приладів;
• корпуси електродвигунів;
• деталі літаків;
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• деталі автомобілів;
• деталі для аерокосмічної промисловості;
• деталі для енергетичної промислової;
• деталі кораблів;
Процес лиття під тиском
• Перший етап, це розкриття прес-форми і мастило. Це необхідно для того,
щоб готова виливок легко відходила від порожнин прес-форми і метал в поршні
НЕ застигав до того, як він буде запресований. Також утворюється плівка, яка
допомагає стабілізувати температуру і захищає поверхню прес-форми, що
збільшує термін служби оснастки.
• Другий етап, це змикання прес-форми. Зусилля змикання прес-форми ця та
характеристика, яка за сучасною класифікацією дає назву всій машині, тобто
наприклад якщо у машини лиття під тиском в назві є цифра 300, то її зусилля
змикання 3000 кіло-Ньютоновий або 300 тонн і вона є аналогом машини лиття
під тиском 711А08 по Радянської класифікації. Іншими словами така машина
здатна стримати метал, який створює зусилля, що прагне розкрити прес-форму в
триста тонн.
• Третій етап, це заливка металу в поршень. Після змащення прес-форми і
поршня робочий зачерпує з печі необхідну кількість металу і заливає його в
горловину поршня.
• Четвертий етап, це запрессовка металу. Поршень під впливом пневматики, в
яку як правило закачаний азот, робить поступальний рух і закачує метал в
камеру пресування.
• П'ятий етап, це зняття готового виробу.
Існуючі на ринку машини для лиття під тиском зазвичай можна
класифікувати відразу за кількома технологічними параметрами (робочому
тиску, потужності, використання горизонтального / вертикального розташування
самої камери пресування і так далі), проте найчастіше в якості головного
класифікує ознаки використовується тип камери пресування - гаряча або
холодна. Перевага того чи іншого типу камери пресування у литтєвий машини
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насамперед визначається температурою використовуваного розплаву: метали і
сплави з відносно низькою температурою плавлення (до ~ 500 ° C - як чисті цинк
і свинець, а також сплави з ними в якості основних компонентів) ллються на
машинах, переважно використовують гарячі камери пресування, а латунь,
алюміній, магній і мідних сплавів - як правило, на машинах, обладнаних
холодними камерами пресування. Такий підхід перш за все обумовлений тим, що
використання гарячих (без додаткового охолодження) камер при роботі з
високотемпературними металами як правило веде до їх прискореного зносу.
Тому актуальним є дослідження існуючих та розробка систем приводів,
які розширюють області застосування в машинах для лиття металів під тиском.
Враховуючи

приведене

вище

тема

даної

дисертаційної

роботи

представляється актуальною.
Метою роботи є розробка інженерної теорії і наукових основ методик
розрахунку пневмоприводів.
Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні задачі:
- систематизація необхідних відомостей по теорії пневмоприводов і
побудова схемних рішень управління для підвищення їх швидкодії;
- проведення аналізу сучасних пневматичних систем для машин лиття
металів

під

тискм

та

виявлення

можливостей

розширення

номенклатури транспортуючих виробів;
- теоретичне

дослідження

характеристик

пневматичних

приводів

транспортних роботів;
- проведення комп ютерних досліджень за допомогою середовища
MathCad.
- виявленні закономірностей фізичних процесів, що відбуваються в
пневматичних приводах в реальних умовах їх функціювання;
- розробленні математичні моделі и

проведенні параметричних

дослідження ефективності роботи пристроїв;
- проведене комп ютерне моделювання, що підтверджує достовірність
отриманих теоритичних результатів
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Об’єктом дослідження є пневматичні маніпулятори машин для лиття
металів
Предметом дослідження є пневматичні виконавчі пристрої для лиття
металів.
Для

розв’язання

методи:основні

наукові

поставленої
положення

задачі

використовувалися

математичного

аналізу,

об

такі
ємного

пневмоприводу, структурного і параметричного аналізу, комп ютерного
експерименту.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ПНЕВМАТИЧНИХ ДЛЯ
ЛИТТЯ МЕТАЛІВ ПІД ТИСКОМ
Види і особливості машин для лиття металів під тиском.
Першим був винайдений спосіб лиття металу в піщану форму - однак при
всьому досягнутому за рахунок цього гігантському прискоренні виробничих
процесів точність литва залишалася дуже низькою, а видалення припливів,
облоя і інших дефектів виливків забирало значну кількість ресурсів і знижувало
якість

кінцевого

продукту.

[1]У

міру

розвитку

індустрії

металургії,

накопичення знань і розширення списку доступних металів і сплавів з різними
властивостями (насамперед різними температурами плавлення) з'явилася
можливість виготовляти форми з тугоплавких металів для створення виливків з
менш тугоплавких - так з'явився спосіб лиття в металевий кокіль.
Класифікація
Існуючі на ринку машини для лиття під тиском зазвичай можна
класифікувати відразу за кількома технологічними параметрами (робочому
тиску,

потужності,

використання

горизонтального

/

вертикального

розташування самої камери пресування і так далі), проте найчастіше в якості
головного класифікує ознаки використовується тип камери пресування - гаряча
або холодна.[3] Перевага того чи іншого типу камери пресування у литтєвий
машини насамперед визначається температурою використовуваного розплаву:
метали і сплави з відносно низькою температурою плавлення (до ~ 500 ° C - як
чисті цинк і свинець, а також сплави з ними в якості основних компонентів)
ллються на машинах, переважно використовують гарячі камери пресування, а
латунь, алюміній, магній і мідних сплавів - як правило, на машинах,
обладнаних холодними камерами пресування. Такий підхід перш за все
обумовлений тим, що використання гарячих (без додаткового охолодження)
камер при роботі з високотемпературними металами як правило веде до їх
прискореного зносу.[7]
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Взагалі, лиття металів під тиском принципово характеризується
специфічним набором переваг і недоліків. До його переваг відносять:
• спочатку високу продуктивність всього процесу;
• високу стабільність і точність габаритних розмірів отриманої виливки
(можливий розкид типово відповідає 3-7 класу точності);
• відмінну якість поверхні виливки (наприклад, для сплавів з основою з
алюмінію принципово можна досягти 5-8 класу чистоти поверхні);
• мінімальні вимоги або взагалі відсутність необхідності механічної обробки
поста відформованої вироби після вилучення з машини;
До найбільш ж типовим недоліків відносять:[9]
• обмеження на товщину елементів виливки через те, що продавлюється в
форму розплав більш рівномірно твердне у відносно тонких шарах;
• обмеження на конфігураційну складність, оскільки в процесі відділення
виливки від ливарної форми може призвести до пошкодження найбільш
дрібних її частин;
Специфіка магнію і магнієвих сплавів
Як вже зазначалося вище, зазвичай магній і сплави ллються на машинах,
обладнаних холодними камерами пресування, оскільки температура плавлення
магнію і його найбільш часто використовуваних сплавів лежить досить високо
(~ 650 ° C). Однак магнієві сплави відрізняються підвищеною схильністю до
утворення тріщин і цілим рядом тонких технологічних нюансів формування
виливків - тому виробниками ливарних машин були зроблені спроби розробки
спеціального литого обладнання під сплави магнію, але обладнаних гарячими
камерами пресування. В результаті такі спеціалізовані ливарні машини були
успішно створені і випущені на ринок, поряд з "звичайними" - що слід
враховувати ін. [10]
Група компаній IDRA (Італія) розробляє і виготовляє машини лиття під
високим тиском з гарячою камерою пресування серії HC, для виробництва
виливків з цинкових сплавів, що забезпечують високу продуктивність, дуже
конкурентні експлуатаційні витрати.
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Модельний ряд машин серії HC включає 4-ри моделі, із зусиллям
замикання в діапазоні від 500 до 2000 кН, що комплектуються надійною
подвійною системою перемикання з автоматичним мастилом, що забезпечує
довгий термін служби. Гідравлічна система з насосом, що працює під
управлінням

серводвігателя,

і

пропорційний

клапан

(для

управління

уприскуванням) забезпечують високу продуктивність і сталість технологічних
параметрів

процесу.

Технологічно

просунуте

рішення

використання

серводвігателя з високими динамічними функціями, дозволяє досягти високої
енергетичної ефективності в порівнянні з асинхронними двигунами.[2]
Всі машини оснащуються кольоровими HMI моніторами з сенсорним
управлінням, що дозволяють переглядати діагностику і налаштування режимів
роботи, проводити їх коригування. Гідравлічні і електронні компоненти машин,
комплектуються провідними виробниками в даному напрямку, що дозволяє
машинам лиття під тиском з гарячою камерою пресування групи IDRA (Італія)
серії «HC» зайняти лідируючі позиції на ринку лиття.
1.1 Характеристики і галузь застосування пневмоприводів
Основні переваги пневмопривода - простота конструкції, зручність
експлуатації, швидкодія, пожежо безпечність і висока надійність - сприяли
значному поширенню його при механізації та автоматизації ливарного
виробництва.Багато характеристики пневмопривода обумовлені принципом
його дії і пристроєм основних елементів. Загальна схема пневмопривода
приведена на рис. 1.1
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Рис. 1.1 Cхема работи пневмопривода

Компресор 1, що приводиться в дію електродвигуном 3, засмоктує з
атмосфери повітря через фільтр 2 і нагнітає його в пневмосистему при певному
тиску. Стиснене повітря накопичується в збірнику 4, який згладжує пульсацію
тиску від компресора і зменшує вплив споживачів 5 стисненого повітря при їх
роботі. По трубі 10 повітря подається через розподільник 6 до виконавчого
пристрою 7, наприклад, пневмоциліндри. Поршень циліндра починає рухатися і
переміщати полуформу 8 кокильной машини. Включення і вимикання
розподільника 6 здійснюється системою управління 9.[1]
Пневмопривод

має

кілька

перетворювачів

енергії. Електродвигун

перетворює електричну енергію в механічну, яка в компресорі переходить в
енергію стисненого повітря.
У пневмоцилиндрі енергія стисненого повітря перетворюється в
механічну енергію. Внаслідок багаторазового перетворення енергії, неминуче
супроводжується втратами її в кожному перетворювачі, пневмопривід менш
економічний, ніж, наприклад, електропривод.
Наведена на рис. 1 схема пневмопривода є його загальною схемою.
Компресори, збірники повітря і магістральні трубопроводи, як правило, не
входять до пневмопривід ливарних машин. Стиснене повітря підводиться до
них від центральних компресорних станцій, розташованих навіть поза цехом.
Пневмопривод ливарної машини являє собою сукупність наступних основних
пристроїв: виконавчого, розподільного та керуючого.[5]
Виконавчий пристрій або пневмодвигун перетворює енергію стисненого
повітря в механічну енергію руху робочих органів машини, що виконують
задану технологічну операцію.
Розподільні

пристрої

з'єднують

робочі

порожнини

пневматичних

виконавчих пристроїв з мережею, а порожнину вихлопу - з атмосферою.
Керуючі

пристрої

призначені

для

забезпечення

заданої

послідовності

переміщення робочих органів машини відповідно до необхідного законом їх
руху.

Вони

перемикають

розподільники,

регулюють

витрату

повітря,

контролюють роботу пневмопривода.[1,2]
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Пневматичні виконавчі пристрої складають основу пневмопривода. По
виду руху виконавчі пристрої діляться на дві групи: з зворотно-поступальним й
обертальним рухом.
У пневмоциліндри односторонньої дії стиснене повітря подається тільки
в одну порожнину, переміщення поршня здійснюється під тиском стисненого
повітря. Різновидом пневмоциліндра односторонньої дії є струшуючий
механізм формувальної машини. При впуску стисненого повітря під поршень
стіл

машини

піднімається,

а

при

випуску

падає

практично

вільно,

перетворюючи накопичену енергію рухомих частин в енергію удару.
[9]Виконавчі пристрої односторонньої дії призводять в рух робочі органи
тільки в одному напрямку, у вихідне положення вони повертаються під дією
зовнішніх сил.
У пневмоциліндри двосторонньої дії стиснене повітря по черзі подається
в обидві порожнини циліндра, розділені поршнем. Робочі органи машин
переміщаються в обох напрямках.[11] Цей тип двигуна використовується
практично у всіх ливарних машинах з пневмопривідною. Різновидом
пневмоциліндра двостороннього дії є пневмовібратори , застосовуваний в
формувальних машинах і в приводах вібраційних пристроїв для переміщення
сипучих матеріалів.
В діафрагменних силових пристроях діафрагма під тиском стисненого
повітря прогинається і приводить в рух робочі органи. У формувальних
машинах діафрагма безпосередньо ущільнює суміш в опоки.
У моментном циліндрі

стиснене повітря, що надходить в одну з

порожнин, тисне на лопать і повертає вал, на якому вона закріплена. При подачі
повітря в протилежну порожнину вал повертається у зворотний бік. Моментні
циліндри застосовують для повороту різних механізмів в межах 300 °.
Безперервне обертання робочим органам повідомляють пневмомотори. У
лопастних моторах стиснене повітря тисне на виступаючі частини лопаті і
змушує ротор обертатися. Ротор пневмотурбіни обертається під дією
динамічного тиску потоку стисненого повітря. Пневмомотори широко
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використовуються

в

ручному

інструменті,

вібраторах

і

транспортних

механізмах.
У деяких ливарних машинах опрацьований матеріал або робочі органи
переміщаються безпосередньо за рахунок тиску стисненого повітря або
аеродинамічного ефекту. Наприклад, в пневматичних дозуючих заливальних
установках стиснене повітря тисне на поверхню металу в тиглі і витісняє його
по трубі в форму.[5]
У

ливарних

використовуватися

машинах
різні

з

пневмоприводом

виконавчі

пристрої.

можуть

Прикладом

одночасно

комплексного

використання таких пристроїв є стрижнева піскодувні машина. У ній
пневмоциліндри двосторонньої дії подають стрижневі ящики на позицію
надування і повертають їх у вихідне положення, переміщують шибер
піскодувні резервуара.
Пневмодвигуна односторонньої дії закріплюють стрижневий ящик на
столі машини і притискають його до піскодувні резервуару. Діафрагмові
камери використовуються в приводах столу і в клапанах надування. Моментні
циліндри повертають

стрижневих ящиків. Пневмотурбіна пускає в хід

ексцентриковий вібратор бункера. Стиснене повітря доставляє суміш по
трубопроводу в бункер машини і виконує основну технологічну операцію надувши суміші в стрижневий ящик. [1]
Пневмопривод

використовується

в

універсальних

формувальних

машинах, формувальних автоматах і автоматичних формувальних лініях, в
автоматах і автоматичних лініях лиття в оболонкові форми, в кокільних
машинах і машинах лиття під тиском із замикаючим зусиллям до 0,5 МН (5,0
тс), обладнанні для приготування модельних складів, дозаторах сипучих,
кускових і рідких матеріалів, заливальних установках, машинах лиття під
низьким тиском і т. д. Пневмопривод використовується також у багатьох
пристроях «малої механізації» і в різному транспортному, в механізмах, які
здійснюють

основні

технологічні,

транспортні

та

допоміжні

операції.

Наприклад, у формувальному автоматі пневмопривід застосовується для
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виконання основних технологічних операцій: ущільнення форми струшуванням
і пресуванням, дозування і подачі суміші в опоку, витяжки моделей, а також
для транспортування опок, напівформ, переміщення модельного оснащення,
пресових плит, дозаторів і повороту карусельних столів. [1] Пневмопривод
широко використовується в допоміжних механізмах: кантувачах нижніх
напівформ, пристроях для установки і фіксації опок на модельних плитах,
різних пристроях для видалення надлишків суміші з напів форм і для нанесення
розділової рідини на модельні плити.
Незважаючи на широке застосування пневмопривода в ливарних
машинах, він ще мало вивчений і мало розроблено спеціальних методів
розрахунку і проектування. Виняток становить привід механізму струшування
формувальних машин. Проектування пневмопривода багатьох механізмів в
основному носить емпіричний характер, що не завжди сприяє повному
використанню його можливостей.
Простота конструкції пневмопривода зіграла істотну роль на перших
стадіях розвитку механізації і автоматизації ливарних процесів. В даний час
прості пневмоприводи поступаються більш досконалого гідроприводу.
Сучасна тенденція розвитку пневмопривода ливарних машин це
безперервне вдосконалення конструкції пневтичних пристроїв, підвищення
якості їх виготовлення і надійності в роботі, підвищення швидкостей
пневмопривода, поліпшення методів і засобів управління ними, застосування
високоефективних гальмівних пристроїв. [1]
Виконання ряду технологічних операцій вимагає великої швидкості
робочих

органів,

наприклад,

при

великих

швидкостях

пресування

забезпечується доброякісне ущільнення форми; при ударній дії літники легко
відокремлюються від виливків.
Пневмоциліндри звичайного виконання не можуть розвинути швидкість
понад 1 м / с, що пояснюється малими перетинами підвідних і відвідних труб,
що обмежують надходження стисненого повітря до циліндра і відведення його
з порожнини протитиску.
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Отримання високих швидкостей руху поршня за рахунок збільшення
площі перетину підводить і відводить труб викликає захаращення машини
трубами великого перерізу і вимагає установки спеціальних розподільників на
великі витрати. Інший метод підвищення швидкостей - це використання
ударного пневмопривода з вбудованим клапаном миттєвої дії з пропускним
перетином по площі, близькою до площі перерізу циліндра, і спеціальним
збірники повітря. Одні з типів ударного поршневого пневмопривода
представлен на рис. 1.2.
У вихідному положенні тиск в порожнині 6 і в повітрозбірнику 1 одно
мережевого. Для здійснення робочого ходу порожнину 6 з'єднують з
атмосферою, і тиск в ній починає знижуватися. Оскільки площа поршня 5 з
боку порожнини 6 значно перевищує площу клапана 4, то деякий час поршень
залишається притиснутим до клапану і швидко відходить від нього тільки, коли
тиск в порожнині 6 зменшиться майже до атмосферного. При миттєвому
відкритті клапана повітря з повітрозбірника 1 по каналу 2 надходить в робочу
порожнину 3 циліндра, забезпечуючи швидке переміщення поршня. При
великій швидкості поршня повітря не встигає вийти з порожнини 6, в
результаті в ній збільшується тиск.
Інтенсивність зростання протитиску визначається прохідним перетином
вихлопного трубопроводу. Швидкість поршня змінюється по ходу в залежності
від прохідного перетину fв. Крива 1 побудована для fв1 і крива 2 - для fв2,
причому fв1> fв2. Швидкість на початку руху збільшується, але до кінцяходу
зменшується внаслідок підвищення протитиску. При невеликому перетині
вихлопного каналу до кінця ходу в результаті зростання протитиску швидкість
може впасти до нуля. Цей режим приводу є кращим, тому що в разі відсутності
об'єкта обробки не проісходітсільного удару об кришку циліндра.
Дослідження роботи ударного пневмопривода показали, що кінетична
енергія рухомих частин залежить від ставлення діаметра штока d до діаметру
поршня D. Оптимальне значення відносини становить приблизно 0,7. Для цього
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приводу кінетична енергія в кінці ходу може бути визначена за наближеною
формулою.де F - площа штока.
Розглянутий пневмопривід ударної дії дозволяє розвинути в кінці ходу
швидкість поршня до 5 ... 8 м / с при тиску в мережі 6 105 Н / м2 (6 кгс / см2).
Пневмопривод

ударної

дії

не

тільки

розширює

сферу

застосування

пневмопривода, а й покращує показники його. Пневмопривод ударної дії графік
швидкості поршня при різних перетинах трубопроводу

Рис.1.2. Пневмопривод ударної дії графік швидкості поршня при різних
перетинах трубопроводу роботи. Накопичена при русі поршня енергія
віддається в момент удару оброблюваного виробу.
1.2 Режими роботи та структура пневматичних приводів
Режими роботи приводяться механізмів обумовлюють структуру пневмопри
вода і вимоги до нього. Швидкісний і силовий режими роботи механізму визнач
аються характером зміни швидкості і навантаження по ходу.
Рух зі швидкістю до 0,5 м / с без зміни швидкості по ходу. У цьому режимі п
рацює переважна більшість механізмів, які здійснюють транспортні та допоміж
ні операції. Даний режим не викликає особливих вимог до пневмоприводу. Важ
ливо тільки перемістити робочий орган за час, відведений по циклограмме. Пне
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вмоциліндри для подібних випадків використовуються в звичайному виконанні
з простою системою управління[15].
Рух зі швидкістю до 1 м / с з плавним гальмуванням в кінці ходу. Для підви
щення продуктивності необхідні високі швидкості. Можливість розвинути такі
високі швидкості пневмоприводу дає властивість стисненого повітря переміщат
ися по трубах з великими швидкостями (до 17 м / сек) без істотних втрат. Однак
значні прискорення на початку ходу і особливо удар об жорсткий упор в кінці
ходу, що руйнує форми або оснащення, не дозволяють без плавного гальмуванн
я в кінці ходу використовувати високі швидкісні здібності пневмопривода. Галь
мування здійснюється спеціальними пристроями, які керують швидкістю тільки
на кінцевій ділянці ходу механізму. Реалізація цих режимів різко підвищує про
дуктивність автоматичного обладнання, чим і пояснюється їх застосування в ви
сокопродуктивному формувальному обладнанні, кільних машинах і вибивних у
становках.[2]
Рух зі швидкостями 2 ... 5 м / с. Такий швидкісний режим мають механізми у
дарної дії, робота яких заснована на використанні кінетичної енергії (наприклад
, при відбитті літників або при динамічному пресуванні форм). Для отримання в
исоких швидкостей застосовують спеціальні пристрої підведення і відведення п
овітря, а також пневмоциліндри особливої конструкції.[1]
Рух зі швидкостями 2 ... 5 м / с. Такий швидкісний режим мають механізми
ударної дії, робота яких заснована на використанні кінетичної енергії
(наприклад, при відбитті літників або при динамічному пресуванні форм). Для
отримання високих швидкостей застосовують спеціальні пристрої підведення і
відведення

повітря,

а

також

пневмоциліндри

особливої

конструкції.

Рівномірний рух з невисокими швидкостями при навантаженню, що змінюється
Цей режим роботи необхідний для кантователей, механізмів повороту формува
льних столів і збирачів форм. Рис.1.3
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Рис.1.3 Ударний пневмоциліндр
Винахід відноситься до пневматичних пристроїв ударної дії. Ударний
пневмоциліндр, що містить корпус, розділений на три порожнини і
розташований поза корпусу спусковий механізм зі штоком. [3]Середня зі
згаданих порожнин за допомогою каналу малого поперечного перерізу з'єднана
з атмосферою. З двох інших принаймні одна заповнена стисненим газом, одна
порожнина має можливість повідомлення з середньою порожниною по каналу,
виконаному в розділяє їх стінці, а друга порожнину відділена від середньої
порожнини поршнем зі штоком. Поршень містить входить в канал розділяє
стінки виступ, оснащений поздовжнім і радіальним отворами з площами
прохідного перетину меншими, ніж площа поперечного перерізу поршня, що
утворюють прохідний канал для повідомлення із середньою порожниною.
Шток спускового механізму встановлений в першій порожнині, а його вільний
кінець введений в подовжній отвір виступу поршня з можливістю переміщення
в ньому при спрацьовуванні спускового механізму. В результаті виключається
можливість

виникнення

вимушених

високочастотних

коливань

штока

пневмоциліндра. 1 мул. Автори патенту:Шахов Олександр Олександрович
.(Рис.1.4)
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Рис.1.4 Пневмоциліндра з отворами для випуску повітря
Винахід відноситься до пневматичних машин ударної дії. Пневматична
машина містить корпус пневмоциліндра з отворами для випуску повітря в
атмосферу, в якому розташований порожнистий поршень. Поршень має торцеві
кришку і днище, і його порожнину повідомлена через осьовий прохідний канал
Повітропідвідні стержня в днище поршня з джерелом стисненого повітря.[4] У
кришці і днище поршня виконані співвісно наскрізні отвори, які забезпечені
засобами для їх відкриття або закриття при переміщенні поршня з метою
19

повідомлення порожнини поршня відповідно з надпоршневій частиною і
подпоршневую частиною порожнини корпусу пневмоциліндра. Отвори для
випуску повітря в атмосферу виконані в обох протилежних торцях корпусу
пневмоциліндра. Кожне засіб для відкриття або закриття наскрізних отворів в
кришці і наскрізних отворів в днищі поршня містить направляючий стрижень,
встановлений співвісно з можливістю осьового переміщення в отворах кришки
і днища поршня, забезпечений в порожнині поршня ущільнюючим елементом.
В

результаті

збільшується

ударний

ефект

і

підвищується

надійність

пневматичної машини. 2 мул. (Рис.1.5) [4]
Автор патенту: Індрупскій Ігор Львович

Рис.1.5 Пневматична машина ударної дії містить порожнистий корпус з
Повітропідвідні стрижнем
Винахід відноситься до галузі машинобудування. Пневматична машина
ударної дії містить порожнистий корпус з Повітропідвідні стрижнем,
розташовані в корпусі поршень зі штоком з порожнинами в поршні і штоку,
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закритими кришкою поршня, і золотник. Золотник виконаний у вигляді втулки,
скользяще встановленої з осьовим каліброваним зазором в порожнині поршня
на повітропідвідному стрижень корпусу. Між внутрішньою поверхнею втулки і
зовнішньою

поверхнею

Повітропідвідні

стрижня

виконаний

кільцевої

прохідний канал, повідомлений з порожнинами поршня і штока. При
використанні винаходу підвищується надійність і працездатність машини. 1
мул.
Автори

патенту:Касаткін

Віктор

Олексійович,

Синельник

Тетяна

Вікторівна,Потрібний Віктор Анатолійович,Кочуров Леонід Миколайович,
Потрібний Олексій Вікторович [5]
Рух поршня почнеться тоді, коли тиск в штоковой порожнини впаде до рівня,
близького до атмосферного. На початковій ділянці ходу тиск в безштокові
порожнини підтримується близьким до магістрального, а в штоковой
порожнини продовжує зменшуватися, наближаючись до атмосферного. На цій
ділянці ходу забезпечені найкращі умови для розгону поршня і пов'язаних.

Рис. 1.6 У пневмоциліндрі з вбудованим розташованим ресивером
Внаслідок цього поршень швидко розганяється до швидкості 4-7 м / с.
При подальшому русі поршня тиск в ресивері і безштокові порожнини падає, а
в штоковой починає зростати. [7]
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Для повернення поршня у вихідне положення стиснене повітря подають в
штокову порожнину циліндра, а ресивер з'єднують з атмосферою. [8]
У пневмоциліндрі з вбудованим розташованим ресивером (Рис. 1.6)
робоча порожнину повідомляється з резервуаром за допомогою кільцевої
щілини / в гільзі циліндра. У вихідному положенні вступу стисненого повітря з
ресивера в робочу порожнину перешкоджає кільце ущільнювача 2 і повітря
надходить тільки через дросель S. Коли поршень зрушується з місця і відкриває
щілину 1, то через неї надходить повітря і поршень, циліндра розганяється. [6]
Забезпечити рівномірний рух тільки пневматичними засобами практично
неможливо через стискання повітря, тому пневмопривід доповнюють гідравліч
ними пристроями. У пневмогідравлічних приводах поєднуються позитивні влас
тивості пневмопривода (простота конструкції) і гідроприводу.
Для отримання зусиль більше 50 кН (5 тс) при довжині ходу більше одног
о діаметра циліндра пневмодвигатели практично не застосовуються і замінюют
ься гідравлічними.
Виняток становлять окремі встряхивающие з допрессовкой формувальні машин
и для великогабаритних опок.
Ряд ливарних машин вимагає високих зусиль на невеликих ділянках ходу
або при упорі. Наприклад, при пресуванні форм навантаження зростає в кінці п
роцесу; в перший момент розкриття кокиля потрібно значне зусилля для відрив
у виливки від кокиля, а притиск стрижневого ящика до піскодувні резервуару п
овинен забезпечуватися високим зусиллям при нерухомому механізмі. У зазнач
ених випадках для зменшення діаметрів пневмоцилиндров використовують різн
ого роду механічні та гідравлічні підсилювачі, які, як правило, діють на невелик
их ділянках ходу.[7]
Різні механічні та гідравлічні пристрої розширюють можливості пневмоп
ривода, але в той же час і ускладнюють його. Тому при розробці пневмопривод
а з подібного роду проміжними пристроями необхідно паралельно вирішувати
питання і про доцільність застосування гідроприводу, який може забезпечити п
рактично будь-який режим (силовий і швидкісний).[6]
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Системи управління в приводах ливарних машин в основному виконують
функції управління послідовністю включення і виключення виконавчих
пристроїв. Перші автоматичні ливарні машини оснащували двома-трьома
виконавчими пристроями. Автоматична робота такої системи була проста і
забезпечувалася «саморобними» засобами управління, так як нормалізовані
пневматичні вузли знаходяться які раніше не виготовляли. У міру розвитку
автоматизації з'явилася необхідність створення складних ливарних машин, що
включають до 20 виконавчих пристроїв, а також автоматичних ліній, де число
їх доходить до 100. Системи управління таких складних комплексів можна
створювати тільки на основі нормалізованої апаратури. Спочатку системи
управління складалися на основі електричних елементів, але потім пневматичні
елементи стали замінювати електричні, які менш надійно працюють в умовах
ливарного цеху. В даний час автоматичні лінії, наприклад лиття в оболонкові
форми, управляються чисто пневматичними системами, з'являються перші
автомати з системами управління на логічних елементах.[12]
В машинах лиття під низьким тиском використовують комплекс
регулюючих пристроїв, що враховують найменші зміни в системі і керуючих
тиском в тиглі, що забезпечує найбільш оптимальний швидкісний режим
заповнення складних тонкостінних виливків. [7]
1.3 Особливості розрахунку та проектування пневматичних приводів ливарних
машин
Пневмопривод ливарної машини складається з ряду пневмоцілндрів або
інших виконавчих пристроїв, які повинні включатися в заданій технологічним
процесом послідовності. Управління приводом полягає у впливі спеціальних
пристроїв на розподільники в такому порядку, щоб включаються ними
пневмоциліндри спрацьовували в необхідній послідовності.[19]
При автоматичному управлінні чергова операція, яка виконується
пневмоприводом, починається після отримання відповідного сигналу про
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завершення переміщення механізму, що здійснює попередню операцію
(управління у функції шляху), або після отримання сигналу про досягнення
заданого тиску в контрольованих порожнинах (управління у функції тиску).
У ряді випадків наступна операція починається через зарані встановлений
проміжок часу після початку роботи попередньої (управління у функції часу).
Управління здійснюється системами, складеними з нормалізованих елементів,
або Апарати командні.[5]
У пневмоприводами ливарних машин використовують розподільники, що
відрізняються конструкцією робочого органу. Цей елемент розподільника є
основним. Він визначає конструкцію розподільника, область його застосування,
надійність роботи.
В якості робочого органу використовують плоскі і циліндричні
золотники, м'які і тверді клапани, діафрагми.
Найбільш широко поширені розподільники з плоским золотником.
Усередині корпусу знаходиться плоский золотник 2, який щільно притертою і
постійно підібганий пружиною до плити.[8]
Якщо отвір П з'єднати з мережею, то стиснене повітря увійде всередину
корпусу розподільника і через канал

кинеться до виконавчого пристрою.

Оскільки отвір постійно пов'язане з атмосферою, то повітря від виконавчого
пристрою за допомогою зв'язку

може вільно виходити через внутрішню

порожнину золотника в атмосферу. Для перемикання розподільника досить
штоком передвінуть золотник вправо. У цьому випадку канал буде з'єднаний з
мережею, а канал - з атмосферою. Порожнина В золотника постійно з'єднана з
атмосферою, тому золотник щільно притискається до розподільної плиті 4
стисненим повітрям.[9]

1.4 Классификация пневмоприводів і методи управління
При автоматичному управлінні складний цикл роботи ливарної машини
виконується без участі людини; контроль за виконанням операцій і дотримання
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необхідної

послідовності

роботи

механізмів

здійснюються

системою

управління.[9]
За характером автоматичного управління пневмоприводи поділяють на
приводи з керуванням у функціях шляху, тиску і часу.
Управління у функції шляху. При автоматичному управлінні у функції
шляху команди на спрацьовування виконавчих пристроїв надходять від
пневматичних

колійних

перемикачів,

які

включаються

в

кінці

ходу

контрольованих механізмів.[10]
Управління у функції шляху розглянемо на прикладі автоматизації
машини лиття під тиском з гарячою камерою пресування. Циклограма роботи
машини і керуючих елементів, якими є дорожні перемикачі.
Управління у функції тиску. Характерною особливістю роботи багатьох
затискних, притискних і замикаючих механізмів є невеликий тиск в робочій
порожнині пневмоциліндра при русі поршня і різке наростання тиску до
максимального після зупинки поршня.[11]
У цих випадках управління у функції шляху може не забезпечити надійну
роботу машини. Наприклад, якщо команду на надувши стрижня подавати за
сигналом від колійного перемикача, який контролює підведення ящика до
надувний плиті, то надувши може початися раніше, ніж підвищиться тиск в
циліндрі притиску ящика і станеться прорив суміші. Іноді дуже складно
відрегулювати момент спрацьовування колійного перемикача (при змінній
величині ходу це практично неможливо), а також важко встановити шляхові
перемикачі на механізмі. У перерахованих випадках доцільно застосовувати
системи управління з контролем за тиском повітря в робочій порожнині.
Клапан послідовності з управлінням у функції тиску працює наступним чином.
Робочу порожнину пневмоциліндра, тиск в якій необхідно контролювати,
під'єднують до отвору Б, а порожнину спорожнення - до отвору В.
Диференціальний поршень 3 навантажений пружиною 4.
Після перемикання розподільника циліндра, до якого приєднаний клапан,
Після з'єднання робочої порожнини пневмоциліндра з мережею, а порожнини
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спорожнення - з атмосферою поршень 3 клапана надійно утримується в
верхньому положенні зусиллям пружини і протитиском в порожнині
спорожнення, чинним на велику площу диференціального поршня . Далі більше
в робочій порожнині тиск в момент зрушення з місця поршня пневмоциліндра,
діючи на меншу площу диференціального поршня, не може перемістити його
вниз, ніж та усувається можливість помилкового спрацьовування в момент
рушання поршня.[10]
Висновки до розділу 1

Проаналізувавши існуючі варіанти конструкцій, було з’ясовано, що за
функціональним можливостям створення переміщень робочих елементів
захватні механізми діляться на три групи:
-з

необмеженим

переміщенням

вихідної

ланки

(наприклад,

електроприводи),
-з обмеженим переміщенням вихідної ланки (наприклад, пневмоприводи),
-з малим переміщенням вихідної ланки (наприклад, мембранні приводи).
Приводи з необмеженим переміщенням вихідної ланки, як правило,
застосовують

в

захватних

механізмах,

призначених

для

захоплення

великогабаритних об'єктів.
Приводи з обмеженим переміщенням застосовуються в більшості
захватів. Для них основними параметрами є хід і зусилля на вихідній ланці.
Приводи з малими переміщеннями є простими і надійними, але знаходять
застосування, як правило, тільки в вузкодіапазонних захватних механізмах,
призначених для захвату об'єктів з одними і тими ж розмірами.
Найкращим чином вимогам, що пред'являються до приводів захватних
механізмів, задовольняють пневмоприводи. Найбільше поширення набули
лінійні пневмодвигуни - пневмоциліндри, що застосовуються більш ніж в 90%
маніпуляційних механізмів.
Основні переваги пневматичних пристроїв:
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- простота і надійність конструкції;
- висока швидкість вихідної ланки (до 1000 мм / с при лінійному
переміщенні);
- висока точність позиціонування при роботі по жорстким упорів;
-

можливість

застосування

в

агресивному

і

пожежонебезпечної

середовищах;
- високий коефіцієнт корисної дії (до 0,8);
- простота компонування елементів;
- низька вартість конструкції і малі витрати на обслуговування;
-

застосування

фторопластових

вставок

спільно

з

гумовими

ущільнювачами значно знижує сили тертя і підвищує напрацювання на
відмову;
- для живлення може бути використаний власний насос, компресор, а
також центральна пневмомагістраль;
- управління, як правило, є цикловим
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РОЗДІЛ 2 РОЗРАХУНОК МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПНЕВМОПРИВОДУ
Математична

модель

дозволяє

визначати

статичні

та

динамічні

характеристики всієї системи та її окремих компонентів, вивчаючи параметри
та встановлюючи нові раціональні параметри.[9]
Високі вимоги до точності і швидкодії приводів механізмів і машин
обумовлюють необхідність оцінки їх динамічних властивостей вже на етапі
проектування. Крім того, це дозволяє скоротити витрати часу для наступних
випробувань і регулювання вироблених пневматичних приводів. На основі
принципів і правил математичного опису динамічних підсистем з механічними
зв'язками, отримана математична модель, яка представляє систему нелінійних
диференціальних рівнянь, що описують поведінку її підсистем в процесі
позиційних переміщень. Були прийняті наступні допущення[9.10.11]
2.1Формування математичної моделі пневмопривода ударної дії.
1. Приймається одномасова модель.
2. Тиск і температура стисненого повітря, що надходить від джерела питаня,
вважаються постійними (рн = const, Tн = const), так як магістраль харчування
під ключі через регулятор тиску до ресивера досить великого обсягу.
3. Оскільки позиціонування відбувається за досить короткий відрізок часу,
термодинамічні процеси, що відбуваються в пневмоприводі, вважаються
адіабатне.
4. Так, як тиск в пневмоприводі не перевищує 10 бар (1 МПа), то стиснений
повітря

вважається

ідеальним

газом,

який

підпорядковується

закону

Клапейрона-Менделєєва.[11]
5. Витоку в рухомих сполученнях в сучасних дискретних пневмоаппаратах
досить малі, тому враховуємо їх за допомогою коефіцієнта витоків Ку.
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2.2 Математична модель лінійного пневмоприводу
Математична модель пневмопривода є систему диференціальних рівнянь,
що описують рух виконаного органу і зміна тисків в порожнинах виконавчого
механізму. Таким чином, математична модель пневмоприводу включає
наступні рівняння.[10]
1. Рівняння руху виконавчого органу.
2. Рівняння зміни тисків в порожнині нагнітання.
3. Рівняння зміни тисків у вихлопній порожнині.
Розрахункова схема пневмопривода представлена на рис.2.2.1.

Рис. 2.2.1 Схема пневмопривода
Рівняння руху приводу має вигляд:

М

d 2x
 p1F1  p2 F2  p A ( F1  F2 )  N
dt 2
(2.2.1)

Виведемо рівняння, що описує зміну тиску P1 в порожнині нагнітання.
Відповідно до першого закону термодинаміки кількість енергії dQM , що
надходить з газом в порожнину нагнітання з магістралі, йде на зміну
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внутрішньої енергії газу dU1 в порожнині і на здійснення роботи приводу dL,
тобто[27]
dQM  dUi  dL

(2.2.2)

Кількість енергії dQM , що надходить з елементарної масою газу dm,
визначається виразом
dQM  qdm (2.2.3)

де q - питома енергія надходить в порожнину газу.[11]
Як відомо з термодинаміки, питома енергія газу q визначається його
тепло зміст - ентальпії i, яка пов'язана з питомою теплоємністю C p і
температурою газу в магістралі ТМ наступної залежністю:
q  i  C pTM

(2.2.4)

Елементарну масу газу dm висловимо через витрату GМ:
dm  GM dt

(2.2.5)

Підставляючи (2.2.4) і (2.2.5) в рівняння (2.2.3), знайдемо кількість
енергії, яка надходить в порожнину нагнітання
dQM  c pTM GM dt

(2.2.6)

Рівняння зміни внутрішньої енергії газу має вигляд
dU1  d (cvT1m1 )  cvd(T1m1 )

(2.2.7)
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де СV - питома теплоємність газу при постійному обсязі, Т1 – температура газу
в порожнині нагнітання, m1 - маса газу в порожнині нагнітання. Маса газу в
порожнині визначається величиною щільності
m1  p1V1

1 і обсягу порожнини V1:

(2.2.8)

Тоді, підставляючи (2.2.8) в рівняння (2.2.7) отримаємо наступний вираз
для визначення зміни внутрішньої енергії газу dU1 в порожнини:
dU1  d (cvT1m1 )  cv d (T1 p1V1 ) (2.2.9)

Перетворимо рівняння (2.2.9) з метою скорочення числа змінних.
Відповідно до рівняння Клапейрона-Менделєєва маємо: p1 / p1  RT1
звідки знайдемо твір Т1, що входить в рівняння (2.2.9):
T1 p1  p1 / R (2.2.10)

Тоді, підставляючи (2.2.10) в рівняння (2.2.9), отримаємо рівняння з
меншим числом змінних, ніж (2.2.9):

dU 

cv
d ( p1V1 ) (2.2.11)
R

Диференціюючи цей вислів, остаточно отримаємо

dU 

cv
c
p1dV 1  v V1dp1 (2.2.12)
R
R

Знайдемо роботу, що здійснюються газом:
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dL1  p1dV1

(2.2.13)

Підставляючи значення доданків (2.2.6), (2.2.11), (2.2.12) у вихідне
рівняння)отримаємо:

c pTM GM dt  cv / RV1dp1  p1dV1 (2.2.13)
Перетворимо цей вираз наступним чином:
c pTM GM dt  p1 (cv / R  1)dV1  cv / RV1dp1 (2.2.14)

Питомі теплоємності газу при постійному тиску і постійному обсязі
пов'язані між собою наступною залежністю:
cv  R  c p (2.2.15)

Підставляючи рівняння (2.2.14) в (2.2.13) після перетворень отримаємо:
c pTM GM dt  c p / Rp1dV 1 cv / RV1dp1

(2.2.16)

Помножимо всі члени рівняння на R і розділимо на СV, маючи в увазі, що
ср / СV = k = 1,4 – показник адіабати для повітря. остаточно
отримаємо:
kRTM GM dt  kp1dV1  V1dp1 (2.2.17)

Знайдемо вирази для складових членів цього рівняння. Обсяг порожнини
нагнітання V1 складається з робочого (змінного) обсягу робочої порожнини
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V1Р

пневмоцилиндра

і

початкового

(постійного)

обсягу

V01

пневмопривода:[12]
V1  V1 p  V01

(2.2.17)

Робочий об'єм порожнини нагнітання М1р висловимо через площу
поршня F1 в порожнині нагнітання і координату х:
V1 p  F1 x

(2.2.18)

Початковий обсяг V01 включає конструктивний обсяг порожнини
нагнітання в крайньому положенні поршня і обсяг лінії підведення,що
складається з обсягів трубопроводу і підключеної

пневмоапаратура.[13]

Початковий обсяг V01 лінії підведення можемо записати, як прийнято в деяких
роботах / 3 /, в такий спосіб:
V01  F1 x01 (2.2.19)

де x01 - наведена початкова координата положення поршня.
Остаточно, підставляючи (2.2.17) і (2.2.18) в рівняння (2.2.16),
36 знайдемо обсяг порожнини нагнітання V1
V1  F1 ( x  x01 )

(2.2.20)

Формула для розрахунку витрати газу, що надходить в порожнину
нагнітання, залежить від характеру процесу. У пневматичних промислових
приводах протягом газу близько до ізотермічного процесу . [12]Тому витрата
газу визначимо з рівняння (2.2.13), яке запишемо в наступному вигляді, маючи
на увазі,[11]
що   p / pm :
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GM  K1 pM2  p12

Де K1 

f1
RTM  1

(2.2.21)

Підставляючи значення V1 і GМ з (2.2.19) і (2.2.20) у вихідне
рівняння(2.2.15), після перетворень отримаємо рівняння зміни тиску в
порожнині нагнітання приводу:

kf1 RTM
dp1

dt F1 ( x  x01 )  1

pM2  p12 

kp1 dx
(2.2.21)
x  x01 dt

Виконаємо аналіз рівняння. Якщо швидкість дорівнює нулю(Dx / dt = 0),
то отримаємо рівняння, яке описує процес наповнення постійного обсягу:

kf1 RTM
dp1

dt F1 ( x  x01 )  1

pM2  p12

(2.2.22)

Якщо перекрити отвір, тобто f1 = 0, то отримаємо рівняння,описує
адіабатичний процес зміни тиску в порожнині пневмоцилиндра:

dp1
kp1 dx

(2.2.23)
dt
x  x01 dt

Виведемо рівняння зміни тиску газу в вихлопної порожнини.[13]
Кількість енергії dQ2, яка витікає з газом з вихлопної порожнини,йде на зміну
внутрішньої енергії газу dU2 в порожнині і на здійснення роботи приводу dL2.
dQ2  dU 2  dL2 (2.2.24)

Аналогічно висновків рівнянь для порожнини нагнітання знайдемо
рівняння для визначення кількості енергії dQ2, яка витікає з газом з вихлопної
порожнини:
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dQ2  c pT2 dm2  c pT2G2 dt

(2.2.25)

Рівняння зміни внутрішньої енергії газу має вигляд
dU 2  d (cvT2 m2 )  cvd (T2 2V2 ) (2.2.26)

Відповідно до рівняння Клапейрона – Менделєєва
p2 / p2  RT2 (2.2.27)

звідки знайдемо
T2 2  p2 / R (2.2.28)

Тоді, підставляючи (2.2.26) в рівняння (2.2.25), отримаємо
dU 2  cvd (V2 p2 / R)  cv / Rp2dV2  cv / RV2dp2

(2.2.29)

Визначимо складову dL2 в рівнянні (2.2.30). У вихлопної
порожнини, як правило, робота dL2 пов'язана з стисненням газу в полості і
визначається рівнянням[15]
dL2  p2 dV2

(2.2.30)

Підставляючи значення доданків (2.2.24), (2.2.27) і (2.2.28) у вихідне
рівняння (2.2.31), і маючи на увазі, що СV + R = ср, після перетворень
отримаємо
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kRT2G2dt  kp2dV2  V2dp2

(2.2.30)

Обсяг газу в вихлопної порожнини з урахуванням обсягу відвідного
трубопроводу і пневмоапаратура дорівнює:[18]
V2  (S  x02  x) F2

(2.2.31)

Закінчення газу з вихлопної порожнини по трубопроводу близько до
ізотермічного процесу. [9]Тому витрата визначимо з спрощеного рівняння,
відповідного ізотермічного закінченню газу:[22]

G2  K P22  PA2 де K 2 

f2
RT2 2

(2.2.32)

Підставляючи значення V2 і G2 з (2.2.28) і (2.2.29) в рівняння(2.2.27),
після перетворень отримаємо наступне рівняння зміни тиску в вихлопної
порожнини:

kf 2 RT2
dp2

dt
F2 ( S  x  x02 )

p22  p22 

kp2
dx
(2.2.33)
(S  x  x02 ) dt

При відсутності теплообміну зміна стану газу в вихлопної порожнини
відбувається за адіабатичному закону, тому температуру T2 в рівнянні
висловимо через тиск P2 з рівняння адіабатичного процесу:[17]

 p 
T2  TM  2 
 pM 

k 1
k

(2.2.34)

Підставляючи (2.2.34) в рівняння (2.2.33), остаточно отримаємо наступне
диференціальне рівняння, що описує зміну тиску газу в вихлопної порожнини
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k 1

 p2  2 k
dp2



dt
F2 ( S  x  x02 )  2  pM 
kf 2 RT2

p22  pA2 

kp2
dx
( S  x  x02 ) dt

(2.2.35)

Виконаємо аналіз рівняння.[9]
Якщо швидкість дорівнює нулю (dx / dt = 0), то отримаємо рівняння, яке описує
процес виділення з порожнини постійного об’єму:
k 1

kf 2 RTM
 p2  2 k
dp2



dt
F2 ( S  x  x02 )  2  pM 

p22  pA2

(2.2.36)

Якщо перекрити отвір f2 = 0, то отримаємо рівняння, що описує
адіабатичний процес в порожнині пневмоциліндра

dp2
kp2
dx

dt ( S  x  x02 ) dt (2.2.37)

Координата положення поршня x змінюється в діапазоні від 0 до S, тобто
поршень в пневмоциліндрі переміщається від упору до упору.[29]
Це обмеження необхідно відобразити в математичній моделі. Формальне
рішення системи диференціальних рівнянь, що описують рух пневмопривода
без урахування цих обмежень, призводить до абсурдних результатів.
Розглянемо, що буде відбуватися з пневмоприводом при наступних початкових
умовах: p1  pA , p2  pM
Підставляючи значення тисків p1 і p2 в рівняння руху приводу, отримаємо:

M

d 2x
 pA F1  pM F2  p A ( F1  F2 )  N  ( pM  p A ) F2  N < 0 (2.2.38)
dt 2
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Це означає, в початковий момент часу поршень починає рухатися з
негативним прискоренням, повинен почати рух вліво, хоча фактично зліва
поршень упирається в кришку пневмоциліндра. Внаслідок при формальному
вирішенні рівнянь швидкість поршня і координата х стануть негативними, що
не відповідає дійсності. При цьому, обсяг порожнини нагнітання через деякий
час також прийме негативне значення, що також фізично не можливо.[27]
Тому необхідно доповнити математичну модель пневмопривода відповідними
логічними умовами, що принципово важливо при складанні програми
розрахунку перехідних процесів в пневмоприводі на комп'ютері. В даному
випадку ці умови можна висловити наступним чином.[27]
Якщо пневмоциліндр знаходиться в крайньому лівому положенні, то в
програмі необхідно відразу після обчислення прискорення штучно задавати
прискорення, швидкість руху і координату рівними нулю, тобто до отриманих
рівнянь математичної моделі пневмопривода необхідно додати умова: якщо х 
0, то

d 2 x dx

x0
dt 2 dt

Аналогічно і для випадку, коли поршень доходить до кінця в крайньому
правому положенні, треба записати умова, що обмежує координату х довжиною
ходу приводу S:
d 2 x dx
якщо х  S, то 2   x  0
dt
dt

Остаточно математична модель типового пневмопривода має вигляд:




kf1 RTM
dp1
kp2 dx

p22  p22 

dt
( x  x01 ) dt
F2 ( x  x01 )  1


k 1
2k
kf
RT


dp2
p2
kp2
dx 
2
M

p22  p A2 



dt
F2 ( S  x  x02 )  pM 
( S  x  x02 ) dt  (2.2.39)

d 2 x dx

якщо, х  0, то 2 
x0
dt
dt

2

d x dx

якщо, х  S , то 2 
x0
dt
dt



M

d 2x
 p A F1  pM F2  p A ( F1  F2 )  N
dt 2
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Математична модель пневмопривода (2.2.39) може бути додатковими
умовами, які будуть залежати від сили опору N. У загальному випадку ця сила є
сумою сил, що включають корисне навантаження, силу сухого і в'язкого тертя
поршня, силу опору демпфера. Крім того, необхідно врахувати, що складові
сили тертя залежать від знака швидкості. Дослідження моделі системи
нелінійних диференціальних рівнянь (2.2.37) виконано з використанням
системи комп'ютерного моделювання matlab-simulink чисельними методами
Рунге-Кутта.[27]
2.3Математична модель пневмопривода при гальмуванні протитиском
Для забезпечення плавної зупинки в заданій точці пневмопривід повинен
зменшити швидкість до деякої мінімальної стабільної швидкості. [22]
Зниження швидкості можна забезпечити різними способами. Розглянемо спосіб
зменшення

швидкості

пневмопривода

методом

протитиску,

тобто

підключенням вихлопної порожнини до лінії з деякою постійною величиною
протитиску. В результаті повітряз вихлопної лінії буде виходити не в
атмосферу, а в середу з підвищеним тиском.[20]
Зниження швидкості подачею протитиском починається, як тільки
поршень досягає заданого значення координати ХТ. До цього моменту в
вихлопної порожнини відбувається витікання газу в атмосферу. Тому
математична модель до цього моменту може бути представлена отриманими
раніше рівняннями.[19]
Рух приводу і зміна тиску повітря в порожнині нагнітання протягом
усього періоду руху і гальмування описуються так само, як і в математичній
моделі типового пневмопривода[26] (2.2.37).
Зміна тиску в вихлопної порожнини до початку гальмування також
описується раніше отриманим рівнянням:
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kf 2 RT2
dp2

dt
F2 ( S  x  x02 )  2

kp2
dx
(2.3.1)
( S  x  x02 ) dt

p22  pA2 

Розглянемо, які процеси протікають у вихлопній порожнині при
гальмуванні. У режимі зниження швидкості противодавлением можливі два
принципово протилежних газодинамічних процесу. Якщо тиск у вихлопній
порожнині Р2 менше величини противодавления РМ2, тобто Р2 <РМ2, то
відбувається наповнення цієї порожнини. У цьому випадку рівняння зміни
тиску в вихлопної порожнини матиме вигляд.[24]

kf 2 H RTM
dp2

dt
F2 ( S  x  x02 )  2 H

pM2 2  pA2 

kp2
dx
(2.3.2)
( S  x  x02 ) dt

де pМ2 - величина настройки редукційного пневмоклапана, що подає тиск
(протитиск) в вихлопну порожнину, f2H і

2H -площа прохідного перетину

вихлопної лінії і її опір в режимі нагнітання противодавлением.
У

разі,

якщо

у

вихлопній

порожнині

тиск

більше

величини

противодавления, тобто p2> pМ2, то відбувається витікання газу через
редукційний клапан з тиском pМ2. В кінцевому рахунку, редукційний клапан
випускає повітря в атмосферу. Будемо вважати, що при цьому клапан
підтримує постійну величину протитиску. [27]Тому в математичній моделі
вважаємо, що вихлоп відбувається в середу з тиском pМ2. У цьому випадку
рівняння зміни тиску у вихлопній порожнині матиме вигляд:
k 1

kf 2 B RTM
 pM  2 k
dp2



dt
F2 ( S  x  x02 )  2 H  p2 

p22  pM2 2 

kp2
dx
(2.3.3)
( S  x  x02 ) dt

де 2В - площа прохідного перетину вихлопної лінії і її опір в режимі випуску
повітря через редукційний пневмоклапан. Причому,

2В - опір лінії між

порожниною і редукційним клапаном. Таким чином, протягом усього періоду
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руху приводу процеси в вихлопної порожнини описуються рівняннями
(2.3.1),(2.3.2) і (2.3.3).
Щоб об'єднати всі три рівняння, що описують різні процеси в вихлопної
порожнини, введемо коефіцієнти управління, які приймають значення 0 або 1,
залежно від того, яке доданок використовується:[23]
k 1

 pM  2 k
dp2
 H B


dt
F2 ( S  x  x02 )  2  p2 
kf 2 B RTM

 H HM 2
 H BM 2


kf 2 B RTM
F2 ( S  x  x02 )  2
kf 2 B RTM
F2 ( S  x  x02 )  2 B

p22  pM2 2 

p22  pM2 2 
 p2 


 pM 

k 1
2k

p22  pM2 2 

kp2
dx
 S  x  x02  dt

(2.3.4)

де коефіцієнти управління визначаються з наступних умов:

1, якщо x xT ;
HB  
0, якщо x  xT ;
1, якщо x  xT і p2  pM 2 ;
H HM 2  
0, якщо x xT і x  xT і p2  pM 2 ; (2.3.5)
1, якщо x  xT і p2  pM 2 ;
H BM 2  
0, якщо x xT і x  xT і p2  pM 2 ;
Замість використання логічних функцій можна скористатися функцією
Хевісайда. Тоді рівняння зміни тиску в вихлопної порожнини матиме вигляд:
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 p2 
dp2



dt
F2 ( S  x  x02 )  2  pM 
kf 2 RTM



kf 2 H RTM
F2 ( S  x  x02 )  2 H

k 1
2k

p22  p A2Ф  xT  x  

p22  pM2 2Ф( x  xT )Ф  pM 2  p2  
k 1




kf 2 B RTM
F2 ( S  x  x02 )  2 B

 p2  2 k


 pM 

p22  pM2 2 Ф x  xT  Ф  p2  pM 2  

kp2
dx
 S  x  x02  dt

(2.3.5)

Остаточно отримаємо наступну математичну модель пневмопривода з
гальмуванням противодавлением




kf1 RTM
dp1
kp2 dx
2
2

p2  p2 

dt
( x  x01 ) dt
F2 ( x  x01 )  1


k 1

kf 2 RTM
 p2  2 k
dp2

p22  p A2Ф  xT  x  



dt
F2 ( S  x  x02 )  2  pM 


kf 2 H RTM

2
2

p2  pM 2Ф( x  xT )Ф  pM 2  p2  

F2 ( S  x  x02 )  2 H


k 1

kf 2 B RTM
 p2  2 k

p22  pM2 2 Ф x  xT  Ф  p2  pM 2   


F2 ( S  x  x02 )  2 B  pM 


kp2
dx


 S  x  x02  dt


d 2 x dx

якщо, х  0, то 2 
x0
 (2.3.6)
dt
dt

M

d 2x
 p A F1  pM F2  p A ( F1  F2 )  N
dt 2

Щоб виключити збій в програмі при обчисленні коренів з негативних
чисел, рекомендується обчислювати абсолютні значення підкореневих виразів.
Для того щоб врахувати спрацьовування фіксатора, в математичної моделі
(2.3.4) необхідно написати рівняння, що описують зміна сили N в рівнянні
руху.[9]
Дослідження моделі системи нелінійних диференціальних рівнянь (2.3.)
виконано з використанням системи комп'ютерного моделювання matlab42

simulink чисельними методами Рунге-Кутта. [9.10.11]Дослідження виконано
для типового робочого циклу пневматичних роботів: в початковому положенні
на виході блоку підготовки повітря присутній тиск харчування 6 бар при подачі
команди на початок робочого циклу здійснюється швидке підведення
(висування) штока до за даного відстані L1, уповільнення висунення штока до
швидкості позіціонірованя при використанні регульованого дроселя , зупинка
за допомогою зовнішнього гальмування. Програма моделювання перехідних
процесів позиційного пневмомеханого приводу в системі комп'ютерного
моделювання Matlab R2015a. Рішення системи складних нелінійних рівнянь
(3.3.6) проводилося при наступних основних вихідних даних:[24]
МПР = 10 - 20 кг - переміщувана маса рухомих частин приводу;
D = 0,06 м - діаметр поршня силового пневмоциліндра;
d = 0,04 м - діаметр штока силового пневмоциліндра;
k = 1,4 - показник адіабати;
s = 0,6 м - хід силового пневмоциліндра;
ТН = Ta = 293 K - температури стисненого повітря;
R = 287 - газова постійна, Дж / (кгК); 100
L = 0,12 - 0,3 м - координата позиціонування пневмоцилиндра;
Початкові умови для моделювання автоматизованого ППП:
Y (1) = x1; Y (2) = v1; Y (3) = L; Y (4) = V; Y (5) = p1; Y (6) = p2; Y (7) = x3; Y
(8) = v3;Y (9) = х4; Y (10) = v4; Y (11) = y; Y (12) = Vtoz; Y (13)
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2.4 Вибір діаметрів пневматичних ліній
Одним із завдань проектування пневмосистем є вибір діаметрів ліній, при
яких забезпечується максимальна їх швидкодію.
Це завдання найбільш актуальна при автоматизації процесів контролю та
вимірювання; при розробках пневматичних систем управління для управління
швидкодіючими процесами; при проектуванні приводних пристроїв на базі
пневматичних моторів, позиційних і стежать пневмоприводов.[25]
Зі збільшенням діаметра лінії зростає і заповнюється обсяг ліній, що
затягує перехідний процес. Однак, з іншого боку, при збільшенні діаметра лінії
зменшується її опір,тому перехідний процес буде проходити більш інтенсивно.
Отже, існує оптимальне значення діаметра лінії, при якому перехідний
процес проходить за мінімальний час.[28]
2.4.1 Розрахунок діаметрів ліній зв’язку пневматичних систем управління
Максимальна швидкодія буде досягнуто, якщо в момент приходу фронту
хвилі тиску на кінець лінії його величина буде мати максимальне значення.
Розрахунок діаметрів ліній пневматичних систем управління
для турбулентного течії газу в лінії.[28]
Розглянемо рух газу до моменту приходу хвилі тиску на кінець ЛЗ, тобто
для інтервалу t = 0 ÷ l / c. Визначимо умови, при яких за цей час величина
фронту тиску матиме макси-106 мальное значення. Швидкість наростання
тиску в кінці лінії визначимо з рівняння (2.4.1.1):

dp2 2 RT

(  f   Gвих ) (2.4.1.1)
dt
fl

На інтервалі t < l / c маємо Gвих = 0. Тоді:
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dp2 2 RT

 (2.4.1.2)
dt
fl

До моменту часу t = l / c тиск в кінці лінії р2 одно тиску РА на виході
лінії. Тому в цьому рівнянні тиск р2 являє собою деяке умовне тиск, який
«проявиться» на кінці лінії тільки через час t = l / c, рівне часу проходження
хвилі тиску, тобто часу проходження звуку по лінії.
З отриманого рівняння слід, що швидкість наростання умовного тиску
визначається швидкістю газу. Тому критерієм досягнення максимальної
величини тиску фронту хвилі в лінії може служити забезпечення в будь-який
момент часу максимальної швидкості газу v.[30]
Таким чином, необхідно знайти залежність швидкості руху газу від
параметрів лінії і газу і визначити значення параметрів, при яких швидкість
газу буде максимальною.
Рівняння руху газу в ЛС для t < l / c має вигляд:

m

d
 p1 f  p2 f  pTP f (2.4.1.3)
dt

Висловимо тиск р1 через швидкість газу. Запишемо рівняння для
визначення витрати на початку лінії (2.4.1.4)в наступному вигляді:

G1 

f1
RT  1

( pM  pa ) (p M  p1 ) (2.4.1.4)

Правомірність такого запису для тисків промислової мережі не більше 0,5
МПа підтверджується хорошим збігом результатів розрахунків витрат G1 по
двома формулами.
Криві 1 і 2 представляють собою відповідно графіки функцій
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x1 (p)  ( pM  p1 (p M  p1 )
і

(2.4.1.5)

x2 (p)  ( pM  p A ) ( pM  p1 )
Позначимо:

1
RT  1

 pM  pA   1 (2.4.1.6)

Тоді рівняння для визначення G1 буде мати вигляд:

G1  1 f1 (pM  p1 ) (2.4.1.7)
З іншого боку, витрата на початку лінії можемо уявитинаступним чином:
G1  2 f  (2.4.1.8)

Вирішуючи спільно (2.4.1.3) і (2.4.1.2)отримаємо:

2

4 2  f  2
p1  pM  2    (2.4.1.9)
1  f 

Висловимо діаметр d трубопроводу через величину його перерізу:

d 2

f



(2.4.1.10)

Тоді рівняння (2.4.1.4)для визначення РТР матиме вид:
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pTP 

lp 
4

f

 2 (2.4.1.11)

Підставляючи отримані вирази для р1, РТР з рівнянь (2.4.1.4)і (2.4.1.5)в
(2.4.1.7)запишемо рівняння зміни швидкості газу в наступному вигляді:

l

d  4  2 f 2 l    2


    pM  p20  (2.4.1.12)
dt  f12 12
4
f 

Отримане рівняння за формою нагадує рівняння рухутіла у в'язкому
середовищі, сила опору в якій залежить від коэффициента демпфирования при
переменной  2 . [29]Следовательно, максимальное быстродействие при
передаче пневматического сигнала может быть достигнуто при минимальном
значении коэффициента демпфирования:
4  2 f 2  pl 
(2.4.1.13)


f12
4
f

Виконуючи диференціювання, отримаємо:
d  8 2 f  l  
 2 2
 0 (2.4.1.14)
df
f1 1 8 f f

звідки знайдемо площа прохідного перетину f ЛЗ:

2

 lf12 12   5
f 
 (2.4.1.15)
 64  

Звідси, маючи на увазі, що f = d2/ 4, знаходимо величину діаметраЛЗ:
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d

Беручи

lf12 12
(2.4.1.16)
2  2

щільність газу дорівнює густині

при

початковихумовах,

відповідно до рівняння стану отримаємо RT = РА.
Тоді, підставляючи раніше отримане значення

1 

pM  pA
(2.4.1.17)
RT  1

Доведемо, що отримане перетин лінії відповідає мінімальномузначенням
коефіцієнта,

тобто,

максимальну

величинушвидкості

газу,

а,

отже,

і

максимальному тиску на кінці лінії. [28]Для цього потрібно довести, що в точці
екстремуму другапохідна більше нуля, тобто d2 / df2> 0. Диференціюючи
вдруге вираз (2.4.1.14), отримаємо:
d 2
8 p 2 3 l  
(2.4.1.18)


df 2
f12 12 16 f 2 f

2.4.2 Розрахунок діаметрів трубопровода
У першому наближенні діаметр трубопроводу пневмоприводаможна
вибрати з умови забезпечення заданої швидкості руху виконавчого органу.
Розглянемо

висновок

рівнянь

для

вибору

діаметра

трубопроводу

пневмоцилиндра. [29]Якщо прийняти, що масовий витрата Gтр через
трубопровід і витрата в порожнині пневмоцилиндра GП рівні, тобто Gтр = GП,
то можемо записати наступне наближене рівняння:

 f эTP   FП (2.4.2.1)
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де  - середнє значення щільності газу,

fэ 

f



ефективна площа прохідного

перетину трубопроводу, f - фактична площа трубопроводу,
трубопроводу, F - площа поршня,

- коефіцієнт опору

ТР - швидкість газу в трубопроводі,

П–

швидкість газу в порожнині пневмоцилиндра (швидкість поршня).[5]Звідси,
приймаючи величину середньої щільності газу в трубопроводі і в порожнині
однаковою, знайдемо площу прохідного перетину трубопроводу:

f F

П
 (2.4.2.2)
TP

Висловимо величину площі трубопроводу f і площі поршня F через їх
діаметри d і D:

f 

Підставляючи

d2

іF

4

значення

площ,

 D2
4

(2.4.2.2)

знайдемо

внутрішній

діаметр

d

поршня

і

трубопроводу:

dD

Таким

чином,

задаючись

П

TP

(2.4.2.3)

значенням

швидкості

руху

допустимим значенням швидкості газу в трубопроводі можна визначити
діаметр трубопроводу для конкретного пневмоцилиндра.
Очевидно, що цей розрахунок є досить наближеним, тому не враховує
опору лінії, відмінність в щільності газу в лінії і порожнинах пневмоциліндра,
режими течії.[8]
Знайдемо залежність для визначення більш точного значення ефективної
площі трубопроводу з урахуванням що відбуваються газодинамічних процесів.
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Виконаємо розрахунок ефективної площі трубопроводу з умови забезпечення
заданої сталої швидкості руху поршня.[29]
Для цього скористаємося залежністю (4.12), яка пов'язує конструктивні
параметри пневмопривода з величиною сталою швидкості:

 y  0,9

f RTM
F 

(2.4.2.4)

Звідси, висловивши площі трубопроводу і поршня через їх діаметри,
отримаємо

таку

залежність

для

обчислення

внутрішнього

діаметра

трубопроводу:

dD

y 
0,9 RTM

(2.4.2.5)

Отримана залежність дозволяє отримати більш точне значення діаметра
трубопроводу. Остаточний вибір діаметрів трубопроводів виконується за
результатами динамічного аналізу.[22]
2.4.3 Дослідження залежності обсягу додатково підключається ємності від
параметрів приводу
Як уже згадувалося, ефективна робота високошвидкісного адаптивного
приводу з різними вантажами здійснюється за рахунок регулювання
«жорсткості »повітряної подушки, яке, в свою чергу, виробляється за рахунок
під ключения додаткової ємності (або ємностей) різного обсягу. як поки зали
результати машинних експериментів, обсяг додатково підключатних ємностей
змінюється в досить широких межах. межі зраді ня обсягу додаткових ємностей
цікаві, оскільки надають впливаня на проектування приводу.
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Надмірно великий обсяг додаткових ємностей робить привід громіздким,
а надто малий призводить до складно-153ня в виготовленні ємностей, а також
ускладнює настройку приводу в цілому.
У зв'язку з цим розглянемо, як залежить обсяг додаткової ємності
відрізних параметрів приводу.[22]
Обсяг ємностей для даних параметрів приводу змінюється в межах від
100 см ^ до 1000 см \ З малюнка видно, що зменшення коефіцієнтів витрати
через дроселі призводить до зростання обсягів підключаються ємностей. Це
можна пояснити тим, що зі зменшенням коефіцієнтів витрати знижується тиск в
порожнинах приводу, отже, знижується швидкість поршня і необхідну для
безударної зупинки гальмівне зусилля. З цієї причини жорсткість повітряної
подушки, тормозяш; їй привід, необхідно зменшити, тому збільшується обсяг
додаткової ємності. З тієї ж причини збільшується обсяг підключається ємності
при зменшенні площі перетину вхідного дроселя . На малюнку показані зведені
графіки для приводу з характеристиками = 0,08 м, 5 = 0,5 м, р, = 0,4, Р2 = 0'5
при зміні діаметрів вхідних дроселів від 0,008 до 0,016 м. [28]Зменшення
прохідного перетину вхідного дроселя рівносильно уменьшению коефіцієнта
витрати через цей дросель, тому зведені графіки на рис. 3.10 і 3.11 дуже схожі
2.5 Визначення впливу параметрів пневмоприводу на його динаміку

Приведені динамічні розрахунки пневматичного привода односторонньої
дії у безразмірних параметрах. .При дослідженні визначався

вплив різних

конструктивних параметрів на динамічні параметри привода.
.При

дослідженні

ставилася

мета

–

визначити

вплив

різних

конструктивних параметрів N, v, η та Х0 на динамічні параметри привода
.
Рішення математичної моделі здійснимо за допомогою програми MathCAD
V15.
Рівняння руху може бути представлене в спрощеному виді /:
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(2.5.1)

або

(2.5.2)
Останнє рівняння є лінійним диференційним рівнянням рішенням якого є:

(2.5.3)

де

,
,

так

із

характеристичного

. При τ = 0, X=0 і =0, тому

Звідси
Щоб знайти

як

рівняння
і

слідує

.

.
, треба покласти в цьому рівнянні Х = 1. Після простих

перетворень отримаємо

(2.5.4)
Підставляючи замість а1, а2, і

їх значення будемо мати

. (2.5.5)
Із формули слідує, що при заданих значеннях

i

безрозмірний час

лінійно залежить від N.
. При N=0 рівняння руху буде мати вигляд:

(2.5.6)
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Підставивши з останнього рівняння значення Y та його диференціал
dY=vdX в рівняння зміни тиску в порожнині циліндра при надкритичному
режимі течії, після інтегрування отримаємо наступну залежність між
безрозмірними параметрами часу і переміщення поршня Х:

(2.5.7)

Підставивши в дане рівняння значення Х=1, що відповідає робочому ходу
поршня , отримаємо залежність для визначення значень безрозмірного часу
повного ходу і тиску в кінці руху поршня:

(2.5.8)

Дане рівняння, доцільно використовувати також, для визначення
допустимих параметрів шорсткості зворотної пружини або навантаження при
заданій величині безрозмірного часу.[28]
Таким чином початковий об’єм порожнини циліндра залежить від
конструктивних особливостей привода і впливає на значення часу переміщення
поршня значно менше , ніж шорсткість зворотної пружини або технологічне
навантаження на шток.
, (2.5.9)

де

V0 і V— об’єми поршневої порожнини (початковий і кінцевий);

Рd — тиск повітря, що необхідний для подолання всіх сил опору в
приводі.
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Рис.2.5.1. Безрозмірний час τs руху поршня одностороннього циліндра зі
зворотною пружиною при прямому русі
(ξ = 0.15). а: Vд = 0.05; б: Vд = 0.1; в: Vд12.13]
Висновки до розділу 2
У розділі представлена структура схеми високошвидкісного пневматичного
приводу, яка, повинна забезпечувати високу швидкість переміщення та плавну
зупинку вантажу в кінці ходу.
Пропонована схема приводу виявляється вибухо-пожаробезопасной,
досить компактною, і може бути використана як привод технологічних машинавтоматів.
На основі запропонованої структурної схеми розроблена математична
модель високошвидкісного пневматичного приводу, що представляє собою дві
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системи диференціальних рівнянь, що описують поведінку приводу при прямий
і зворотній ході.
На

базі

приєднаної

математичної

моделі

розроблені

алгоритми

розрахунку параметрів високошвидкісного приводу.
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Розділ 3 РОЗРАХУНОК ПНЕВМАТИЧНОГО ПРИВОДІВ МАШИН ДЛЯ ЛИТВА
При динамічному розрахунку визначають час спрацювання приводу, під
котрим розуміють час t руху поршня в одному напрямку. Цей час складається з
трьох складових: tI – 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.[16]
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.
На (рис.3.1) показана розрахункова схема пневмоприводу, основним
елементом котрого є пневмоциліндр двосторонньої дії.[15]

Рис.(3.1) Розрахункова схема пневмоприводу

3.1Спрощений метод динамічного розрахунку приводу

Положення поршня визначається його поточною координатою

Х, що

відраховується від умовного нуля Х0. В вихідному положенні поршня
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теоретично Х0=0, але із-за наявності шкідливого об‘єму Х0=Хф, тому
мінімальний розрахунковий об‘єм робочої порожнини циліндра, який повинен
бути наповнений стиснутим до деякого тиску повітрям, перш ніж поршень
почне рухатись: [19.17]

(3.1)

де

- мінімальний розрахунковий об‘єм робочої порожнини;
F – площа поршня з боку робочої порожнини:

(3.2)

Площа поршня з боку вихлопної порожнини:

(3.3)

- шкідливий об‘єм циліндру:

(3.4)

де s – робочий хід привода.
- розрахунковий (приведений) об‘єм трубопроводу.
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Пізніше знайдемо, що
Мінімальний розрахунковий об‘єм поршневої порожнини циліндра:

(3.5)

Штокової порожнини:

Розроблено метод врахування розподіленого об’єму трубопроводу шляхом
його приведення до зосередженого об’єму. [18]Розрахунковий (приведений)
об’єм визначається з виразу:Vр.т.  kv  VT ,
де VT – фактичний об’єм трубопроводу;

VT 

  dT2
4

 lT 2

kv – коефіцієнт приведення розподіленого об’єму до зосередженого.
Коефіцієнт kv знаходиться за формулою:

kv 

fe
,

fe

де f e – ефективна площа перерізу пневмолінії;

f e – ефективна площа перерізу тієї ж пневмолінії, але знайдена з урахуванням
половини гідравлічного опору ділянки трубопроводу, для якого визначається
розрахунковий об’єм.[19]
Знайдемо

ефективну

площу

на

ділянці

lT 2 , із якої визначимо

розрахунковий об’єм:
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feT 2  2  fT2 .
Знайдемо для половини ділянки lT 2 значення  2 :

Оскільки коефіцієнт

 2 досить невеликий, використовуємо залежність:

Щоб знайти f e скористаємось формулою:

Далі знаходимо:

Далі підставимо kv і знайдемо V р.т. :

3.2 Приклад проектування пневмоприводу установки лиття під низьким тиском
Визначимо основні параметри пневмопривода установки лиття під
низьким тиском.Установка лиття під низьким тиском являє собою тигель 10,
герметично закритий кришкою з трубою з вогнетривкого матеріалу, опущеною
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всередину

тигля.

У

верхній

частині

кришки

закріплюють

змінний

кристаллизатор з водяним охолодженням. [22]У тигель заливають метал до
рівня х0. При включенні розподільника стиснене повітря з ресивера через
дросель по системі трубопроводів надходить в трубопровід і далі в порожнину
тигля. Тиск в цій порожнині підвищується, і метал починає витіснятися через
трубу в кристалізатор. Рівень ме¬талла в тиглі знижується, а в кристалізаторі
збільшується. У міру под'йома металу в кристалізаторі повітря з його
порожнини витісняється через керамічний фільтр. Коли метал повністю
заповнить кристаллизатор, рух його по трубі припиняється. Тиск в порожнині
тигля продовжує підвищуватися до тих пір, поки воно не вирівняється з тиском
в ресівері (Pм), яке встановлюється таким, щоб забезпечити не тільки
заповнення кристалізатора, а й створити надлишковий тиск підпресування.[18]
Швидкість підйому металу в кристалізаторі можна регулювати дроселем
4. Повітря з мережі надходить в ресивер через влагоотделитель 3 і регулятор
тиску 2, який знижує тиск до рм. В реальних умовах тиск підпресування
коливається в межах 0,02 ... 0,08 МН / м2, а, причому менші значення
відповідають порожнистим відливок.[18]Розраховується установка призначена
для лиття суцільних і пустотілих зливків з мідних сплавів діаметром Dл = 0,072
м і висотою Нл = 1 м.
Основні розміри установки:
Глибина тигля H = 0,6 м;
Площа внутрішнього перерізу труби (внутрішній діаметр труби дорівнює
діаметру зливка) F1 = 0,004 mz;
Площа дзеркала металу в тиглі (площа, яку займає трубою, не
враховується) F2 = 0,014 м2;
Обсяг вільної порожнини тигля при заливці в нього металу до рівня x0
V0 = 0,0014 м3;
Проектування пневмопривода установки лиття під низьким тиском
полягає у виборі основних параметрів, при яких забезпечуються заданные
технологические режимы литья. Такими параметрами являются следующие:
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Pм - тиск в ресивері в МН / м2;
Vp - об'єм ресивера в м3;
DT - внутрішній діаметр трубопроводу, що з'єднує ресивер з тиглем, в м.
Режим лиття визначається тривалістю заповнення кристалізатора металом
TЛ з і тиском підпресування, при якому відбувається затвердіння виливки, рт
МН / м2 (кгс / см2).
Для кожної конкретної виливки призначається свого часу TЛ і тиск рт.
Тому важливо правильно вибрати для розрахунку параметрів пневматичної
системи такі значення цих показників, при яких буде забезпечено дотримання
необхідних технологічних режимів для кожного виробу. Особливо важливо
необхідний час TЛ для лиття пустотілих виливків, оскільки від нього залежить
рівномірність товщини їх стінок. Чим більше швидкість підйому металу в
кристалізаторі і, отже, чим менше час, тим рівномірніше товщина виливки.
Тому для розрахунку і приймається мінімальне значення TЛ. Великі значення
TЛ завжди можна отримати зменшенням прохідного перетину дроселя 4.
Тиск підпресування рт вибирають максимальним, так як при цьому не
порушується якість виливків, що вимагають менших значень рт.
На підставі вищевикладеного вихідними даними для розрахунку
приймаємо технологічні параметри TЛ = 0,5 сек і рт = 0,08 МН / м2.
Розрахунок тиску рм. Після закінчення витоку повітря в порожнину тигля
тиск в ній стає рівним тиску в ресивері. Цей тиск повинен врівноважувати
натиск стовпа рідкого металу в кристалізаторі і забезпечувати заданий тиск
підпресування рт, тому
Розрахунок величини Hл повинен виходити з умови рівності обсягів
металу, що надійшов в кристалізатор V1 і пішов з тигля

V2:V1=V2

(3.2.1)
(3.2.2)
де x – поточне значення рівня металу в тиглі в м;
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h – поточне значення різниці рівнів металу в кристалізаторі і тиглі в м;
Вирішуємо це рівняння щодо h:

. (3.2.2)

Після закінчення заповнення кристалізатора металом рівень його в тиглі
знизиться до позначки Xл. На підставі рівності (3.2.1)отримуємо

. (3.2.3)
Визначимо Xл і підставимо його значення в рівняння (3.2.2), тоді

. (3.2.4)
Значення Hл підставляємо в формулу (3.2.3)і отримуємо

де

.
На величину Pм налаштовують регулятор тиску.
Розрахунок перетину трубопроводу f. За принципом дії установки лиття
під низьким тиском подібна Пневмоциліндр односторонньої дії зі змінною по
ходу навантаженням. Для розрахунку цієї установки використовують метод
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динамічного розрахунку пневмопривода односторонньої дії, процеси якого
описуються системою рівнянь. Вирішити ці рівняння в загальному вигляді
щодо одного з параметрів неможливо. [18]Тому приймаємо наступну схему
розрахунку перетину трубопроводу:
1. Методом чисельного інтегрування визначаємо час заповнення
кристалізатора для декількох перерізів трубопроводу, наприклад для перетинів
1/4 ", 1/2", 3/4 ".
2. Встановлюємо залежність часу заповнення від перетину трубопроводу.
3. За отриманою залежності визначаємо перетин, що задовольняє умовам
завдання.
Термодинамічні рівняння в системі рівнянь описують процес закінчення
повітря в порожнину змінного обсягу при відсутності теплообміну.Для даного
прикладу таке припущення можливо в зв'язку з тим, що процес закінчення
протікає швидко, а обсяг нагрітого в тиглі повітря V0 дуже малий.
Припускаємо,

що

істотного

підвищення

температури

повітря,

знову

надходження в порожнину тигля, за рахунок теплообміну з нагрітими стінками
тигля і змішання з уже нагрітим повітрям не відбудеться. Крім того, прийняте
допущення чи не суперечить основній умові завдання - тривалість процесу не
повинна перевищувати величини TЛ, оскільки при нагріванні повітря в
порожнині тигля процес прискорюється.
Для виведення рівняння руху металу приймаємо, що в русі бере участь
вся маса металу з однаковими швидкостями по всьому перетинах в обсягах V1 і
V2. Гідравлічні втрати при русі металу по трубі і в кристалізаторі з огляду на їх
малих значень не враховуємо.
Рухливі маси металу в обсягах V1 і V2 наведемо до рівня дзеркала металу
в порожнині тигля[18]

(3.2.5)
де m1, m2 – відповідно рухливі маси металу в обсягах V1 и V2;
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mпр – маса металу, наведена до рівня дзеркала металу в порожнині тигля.
визначимо m1 і m2:
, (3.2.6)
або з урахуванням рівняння (3.2.4)

; (3.2.7)
. (3.2.8)
Підставами в формулу (3.2.7)значення m1 і m2:

. (3.2.9)
Сила Pp, обумовлена гідростатичним і атмосферних тисками складе

. (3.2.10)
Система

рівнянь,

що

описує

процес

заповнення

порожнини

кристалізатора металом, має такий вигляд:

(3.2.11)
где V=F2x; dV=F2 dx; Y=p/м;
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p – поточний тиск в тиглі в МН/м2.
Наводимо систему рівнянь (3.211)до виду, зручного для чисельного
інтегрування,

(3.2.12)
;

;

.
Після підстановки постійних параметрів

k = 1,41, R = 287 Нм/(кг

∙град), T = 293° К отримуємо

Знайдемо значення постійних параметрів третього рівняння системи
(3.2.11)для перетину трубопроводу

"

.
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Визначимо коефіцієнт витрати

трубопроводудовжиною lT = 3 м, в

полягають розподільник і дросель. Для розрахунку

використовуємо метод

еквівалентного трубопроводу.
Для розподільника з перетином трубопроводу
довжина

еквівалентного

трубопроводу

трубопровода lд, еквівалентного
"

дроселя

, за даними табл. 2,

"

складе
з

11

м.

прохідним

Довжину
перетином

(Dу =0,02 м), визначимо за формулою [22]. Значення перепаду тиску на

дроселі

= 0,025МН/мг при тиску ра = 0,5 МН/м2 і витраті G0= 0,0345 кг/ з

беремо по нормалі МН 4816 – 63.

.
За таблицями1 знаходимо функцію
формулою (98) визначимо

. Потім за

приВ = 0,156:

.
За графіком, наведеним, для

коефіцієнт опору

= 12. Далі

визначаємо еквівалентну довжину трубопроводу [14]

,
де

– коефіцієнт тертя (для гладких труб

= 0,03). Загальна довжина

еквівалентного трубопроводу
.
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Коефіцієнт опору для трубопроводу довжиною l, знаходимо за формулою
:
що відповідає

,

= 0, 1 75

Після підстановки числових значень в формули для расхо¬да стисненого
повітря отримуємоGM = 0,039 кг/с при Y
де значення

приY > 0,528,

0,528і

в[22.18]. Початкові умових = х0 = 0,1;

= 0; а = 0. Кінцеве

значення х знаходимо за формулою (3.2.12)

(3.2.12)
Вибираємо крок інтегрування

. Розраховуємо перший крок i =

1 при pi = ра = 0,1 МН/м2:

а)

;
б)

;

в)

;
г) р1 = (0,1+0,0655) = 0,1655 МН/м ;

д)

;

е)

ж)

;

;
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з)

м.

Так як х2 = 0,1032 < хл, то виконується третій крок і т. д., включаючи
останній крок i = 18, для якого

.

Тривалість заповнення кристалізатора при перетині трубопроводу 3/4"
визначається як сума інтервалів інтегрування:

.
Аналогічно розраховують тривалість заповнення кристалізатора при
перетинах трубопроводу 1/4 "і 1/2". вони рівні

відповідно

и

.

Будуємо графік зміни часу заповнення кристалізатора в залежності від
перетину трубопроводу . [29]Згідно з графіком тривалості заповнення 0,5 с
відповідає Dу = 0,014 м. Щоб забезпечити виконання умов завдання, вибираємо
трубопровід 1/2 ", який має Dy = = 0,015 м. При такому перетині трубопроводу
час TЛ буде трохи менше 0,5 сек.[18]
Висновок розділ 3
1.

Динамічні

розрахунки

пневматичних

приводів

проведені

у

безрозмірних параметрах. Перехід від дійсних величин до безрозмірних
дозволяє дещо спростити рівняння і робить більш зручним рішення задачі на ,
але більш важливо, дає можливість за рахунок використання узагальнюючих
параметрів, яким нема аналогів серед дійсних, розповсюджувати рішення задачі
на широке коло динамічно подібних пристроїв
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2. Відносна жорсткість пружини починає значно впливати на час t п для
навантаження Fт при значеннях Сп більших 0,2 – 0,3 для прямого ходу поршня.
Залежність часу зворотного ходу від навантаження показує, що чим менша
жорсткість пружини, тим більша різниця в часі переміщення поршня від зміни
навантаження.
3. Початковий об’єм порожнини циліндра залежить від конструктивних
особливостей привода і впливає на час переміщення значно менше ніж
жорсткість пружини.
4.

Для

спрощенної

математичної

моделі

досліджені

динамічні

характиристики пневмоциліндра двосторонньої дії при меньших об ємах втрат
часу на інженерні розрахунки. Використання такого підходу комп ютерного
моделювання

забезпечує

спрощене

рішення

задачі

проєктування

транспортуючих приводів.
5. Досліджено вплив на періоди робочого циклу привода різних факторів,
що

суттєво

зміннюють

динамічні

характеристики

пневмоциліндра

двосторонньої дії (швидкодію і точність позиціювання). Результати розрахунків
показують, що при принятому схемному рішенні роботи привода, плавність
гальмування зберігається практично на всьому діапазоні зміни навантаження а
швидкодія при цьому зменьшується на 30%, по зрівнянню з приводами
маючими традіційну схему включення.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯ
Право на безпечні та нешкідливі умови праці визнані в Україні одним з
конституційних прав людини і громадянина. Забезпечення цього права
здійснюється

за

допомогою

організаційно-технічних,

системи

правових

санітарно-гігієнічних

соціально-економічних

лікувально-профілактичних

заходів та засобів. У своїй сукупності нормативні акти про охорону праці - це
правила, стандарти, норми, положення, інструкції та інші документи, яким
надано чинність правових норм обов'язкових для виконання. У науковій
літературі охорони праці як правову категорію розглядають у широкому і
вузькому сенсі.
У

даній

роботі

досліджується

транспортуючі

пневмоприводи

маніпуляторів з вакуумними захоплюючими пристроями. Розрахункова та
теоретична частина роботи проводиться за комп’ютером. Основна частина
роботи проводиться в лабораторії на експериментальному стенді. Для безпечної
та правильної роботи необхідно дотримуватись норм охорони праці.
4.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі
Основними шкідливими та небезпечними чинниками при роботі за
експериментальним стендом є:
Мікроклімат
Освітлення
Шум
Електрична безпека
Пожежна безпека приміщення
Дана робота виконувалась переважно в лабораторії першого корпусу КПІ
ім. Ігоря Сікорського. Було проаналізовано можливі шкідливі та небезпечні
фактори при роботі в лабораторії та визначені параметри, які відповідають чи
не відповідають нормам охорони праці. Зроблені висновки по підвищенню
безпеки при роботі в даному приміщення.
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4.2. Мікроклімат
Порушення

параметрів

мікроклімату

на

робочих

місцях

сприяє

створенню шкідливих і небезпечних мікрокліматичних умов, які при спільній
дії на людину викликають значні зміни теплового стану, що може призвести до
порушення стану здоров’я працівників навчального закладу.
В таблиці 4.1. приведені оптимальні та допустимі норми показників
мікроклімату значення згідно до ДСН 3.3.6.042-99 та їх фактичні значення.
Таблиця 4.1.
Допустимі, фактичні та оптимальні показники мікроклімату на робочих
місцях виробничих приміщень
Період

Катего

року

рія

Допустимі

робіт
за

діапазон

діапазон

нижче

вище

Факти

Оптимал

чні

ьні

20 - 21

22 - 24

20 - 23

21 - 25

50

60 - 40

оптимальн оптимальн

рівнем
енерго-

их

их

величин

величин

витрат,
Вт
Холод

Iа

(до Температу 18-26

ний

141-

ра повітря,

175)

°C
Температу 19,0- 26,0

24,1 - 25,0

ра
поверхонь
, °C
Відносна

75

вологість
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повітря, %
Швидкіст
ь

не більше 0,1

0,1

0,1

22 - 23

23 - 25

22 - 25

22 - 26

50

60 - 40

0,1

0,1

руху

повітря,
м/с
Теплий Iа

(до Температу 21,0 - 22,9

141-

ра повітря,

175)

°C

25,1 - 28,0

Температу 25,1 - 28,0
ра
поверхонь
, °C
Відносна

15 - 75

вологість
повітря, %
Швидкіст
ь

0,1

0,2

руху

повітря,
м/с
В даному приміщенні протягом року підтримується температура повітря
20-23оС, що є нормою для комфортної роботи. Дане приміщення обладнане
системою вентиляції, що підтримує необхідний повітрообмін і вологість
повітря приблизно 50%. Двічі на день проводиться вологе прибирання
приміщення (до та після роботи).
4.3. Освітлення
Для роботи з експериментальним стендом необхідно забезпечити добре
освітлення поміщення. В даній аудиторії використовується як природне так і
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штучне освітлення. А оскільки освітлення виробничих та допоміжних
приміщень повинно відповідати діючим санітарним вимогам до природногоі
штучного освітлення, нормам проектування, проведемо розрахунок штучного
освітлення:
Для визначення кількості світильників визначимо світловий потік,
падаючий на поверхню по формулі (4.1):

F

EK S Z
n
(4.1)

де F – світловий потік, що розраховується, Лм;
S – площа освітлювального приміщення (у нашому випадку S=40.2м2 );
Z – відношення середньої освітленості до номінальної (зазвичай
приймається рівним 4.1-4.2, нехай Z=1.1);
K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи в
результаті забруднення світильників в процесі експлуатації (його значення
визначається по таблиці коефіцієнтів запасу для різних приміщень і в нашому
випадку До =1.5);
n – коефіцієнт використання (виражається відношенням світлого потоку,
падаючого на розрахункову поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і
обчислюється в долях одиниці;
Е – нормована мінімальна освітленість, Лк (визначимо по таблиці).
Роботу можна віднести до розгляду точних робіт, отже, мінімальна
освітленість буде Е=300 Лк при газорозрядних лампах:
Для цього необхідно обчислити індекс переміщення за формулою (4.2):

(4.2)

де S – площа приміщення, S=40м2;
h – розрахункова висота підвісу, h=3.4 м;
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А – ширина приміщенн, А=5 м;
В – довжина приміщення, В=8 м.
Підставивши значення отримаємо:

Знайшовши індекс переміщення по таблиці знаходимо n=0.26;
Підставивши в початкову формулу знаходимо світловий потік:

Для освітлення вибираємо люмінесцентні лампи типа VIPET-N-LED4800-136-4K, світловий потік яких F =4320 Лк. Розрахуємо необхідну кількість
ламп по формулі (6.3):

n

F
(4.3)
FЛ

де – N –визначимо число ламп;
F – світловий потік;
Fл – світловий потік лампи

В даній аудиторії встановлено 20 ламп типу V-А4-210-018-6500K, які
дають світловий потік 86400Лм. Освітлення в даному приміщенні виконано з
дотриманням вимог охорони праці.
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4.4. Електробезпека
В даному приміщенні встановлено три експериментальних стенда, до
кожного в якості робочої напруги використовується напруга змінного струму
380/220В. Всі розетки мають контакт заземлення. Розподільчі щити позначені
попереджувальними знаками.
Вимоги щодо застосування занулення (рисунок 4.1.) залежно від
величини напруги і категорії приміщень за небезпекою електротравм аналогічні
вимогам до застосування захисного заземлення. За величиною напруги мережі
живлення застосування занулення обмежується напругою 1000 В.
Згідно з чинними нормативами можливі два варіанти реалізації
занулення:
заземлена через певні відстані (100...200 м) нейтраль мережі виконує
функції нульового робочого i нульового захисного провідника одночасно;
для занулення обладнання прокладається окремий провідник, який
виконує функції тільки нульового захисного.

Рисунок 4.1.  Схема занулення
Принцип роботи занулення: якщо напруга (фаза) потрапляє на з'єднаний з
нулем

металевий

корпус

приладу,

відбувається

коротке
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замикання. Автоматичний

вимикач,

включений

в

пошкоджену

ланцюг

спрацьовує від короткого замикання і відключає лінію від електрики.
4.5. Пожежна безпека
Для запобігання пожежі від короткого замикання електрообладнання в
приміщенні встановленні захисні автомати здатні запобігти загоранню
внаслідок перевантаження та короткого замикання. Горючі та легкозаймисті
матеріали в приміщенні відсутні, що зменшує вірогідність виникнення пожежі.
Для погашення пожежі слід мати наступну кількість вогнегасників для
площі приміщення 40м2 та категорією будівлі В
Для безпечного процесу евакуації умови евакуації мають відповідати
стандартам. Значення стандартних і дійсних значень занесені до таблиці 4.2.
Таблиця 4.2.
Відповідність умов евакуації персоналу
Нормативні

Фактичні

значення

значення

Висота дверних проходів, м

не менше 2м

2,2м

Ширина дверних проходів, м

не менше 0,8м

1,2м

Ширина проходу для евакуації, м

не менше 1м

1,3м

Ширина коридору, м

не менше 2м

2,5м

Кількість виходів, од.

2

1м

Висота перил сходів, м

не менше 0,9м

1м

Ширина сходів, м

не менше 1м

1м

Параметри

Умови в даній лабораторії відповідають стандартам евакуації персоналу
приміщення, за виключенням кількості виходів.
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4.6. Шум
У приміщенні присутнє обладнання, яке являється джерелом шуму:
електромотори, насоси, гідравлічні та пневматичні циліндри.
В таблиці 6.4. наведені джерела шуму та їх наслідки.
Таблиця 4.3.
Джерела шуму та їх наслідки
Наслідки
Джерело

Для людини

Робота обладнання

Зниження концентрації

Кондиціонери

Роздратованість

Витяжки та вентиляція

Втомлюваність

Для обладнання

Відсутні

Значення рівнів звуку та шуму згідно ДСН.3.3.6.037-99 наведені в таблиці
4.4
Таблиця 4.4.
Нормативні та фактичні значення рівнів звуку та шуму
Тип

Фактичні значення

Нормативні
значення

Рівень шуму, дБ

до 80
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Максимальний рівень шуму в приміщенні не перевищує допустимого.
Тому, для захисту людей від негативних наслідків шуму, існує ряд захистів та
засобів, що допоможуть позбутися від них (таблиця 4.5.)
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Таблиця 4.5.
Заходи та засоби захисту від шуму
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки
Звукоізоляція
В обладнанні

Технічні
заході

вібропоглинаючим

пінистим поліетиленом, 100%
Звукоізолююча конструкція вікон та

В приміщенні

звукопоглинальні покриття на стінах
Дотримання

правил

експлуатації

Організаційні заходи

обладнання. Режимів праці та сну

ЗІЗ

Навушники

4.7 Безпека в надзвичайній ситуації

Спрогнозуємо та оцінимо інженерну та пожежну обстановку під час
аварії на вибухонебезпечному об’єкті.
Вирахуємо чи знаходиться лабораторія на безпечній відстані від місця
вибуху.
Вихідні дані:
1) Відстань від лабораторії до місця аварії(вибуху), км – 0,5.
2) Маса пропану, т – 15
3) Характеристика елементів лабораторії:
Будівля – цегляна
Верстати - середні
Кабельні лінії – наземні
Контрольно-вимірювальна апаратура – наявна
Границі вогнетривкості несучих стін – 2,5
Границі вогнетривкості перегородок – 0,3
4) Категорія виробництва з пожежної безпеки – В
5) Щільність забудови об’єкту – 25%
Розрахунок:
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Зона 1(детонаційної хвилі) :
Зона 2(дії продуктів вибуху):
Надмірний тиск у зонах:

(4.4)
Висновок: об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної
ударної хвилі(зона 3).
Визначимо надмірний тиск у зоні 3:

(4.5)
Визначимо наслідки надзвичайної ситуації:
Ступінь руйнування будівлі – слабкі.
Характеристика руйнувань: руйнування заповнень дверних та віконних
прорізів, зривання покрівлі даху.
Ступінь руйнування верстатів – відсутні.
Ступінь руйнування контрольно-вимірювальної апаратури – середні.
Ступінь руйнування кабельних ліній – слабкі.
Ступінь ураження людей від прямої дії УХ – відсутні.
Ступінь вогнестійкості – 2.
Кількість вибухової речовини для уникнення руйнувань будівлі – 5т.
Висновки до 4 розділу
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Проаналізувавши

небезпечні

на

шкідливі

фактори

в

робочому

приміщенні з’ясувалося, що приміщення повністю придатне для комфортного
та безпечного виконання роботи.

У разі вибухонебезпечної ситуації

лабораторія потрапляє у зону дії вибухів продукту та матиме слабкий ступінь
руйнування та може підлягати як невеликій реконструкції так і капітальному
ремонту.
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РОЗДІЛ 5 СТАРТАП-ПРОЕКТ ТРАНСПОРТУЮЧОГО ПРИВОДУ ДЛЯ
ЛИТТЯ МЕТИЛІВ
Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартаппроекту для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового
впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.
5.1. Опис ідеї проекту
У таблиці 5.1. надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки
застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару
Таблиця 5.1Опис ідеї стартап- проекту
Зміст ідеї
Транспортуючі

Напрямки

Вигоди

застосування

користувача

1.

для

Системи Підвищення точності

пневмоприводи маніпуляторів транспортування

переміщення,

що

з вакуумними захоплюючими

дозволить

керувати

пристроями

приводом

без

наявності зворотного
зв’язку
Підвищення
ефективності

роботи

приводів

та

зменшення витрат на
ресурси
У таблиці 5.2. зроблено аналіз техніко – економічних переваг ідеї
порівняно із пропозиціями конкурентів.
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Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко-економічних
характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути
конкурентоспроможною.
Таблиця 5.2.Визначення характеристик ідеї проекту

1 Точність

96

98

99

99

Позиціон

нема

є

(сильна сторона)

W

систтеми

Дискретні

гідравліка

Серво-

гідравліка

ідеї

Мій

истики

проект

характер

Пропорційна

ні

S

конкурентів

(нейтральна сторона)

економіч

товари/концепції

N

(Потенційні)

(слабка сторона)

Техніко№

нема

є

є

ування,
%
2 Вартість,

15

19

26

13

тис. грн
3 Тиск

нема

немає

є

немає

є

є
5

7

7

7

МПа

нема
є

5.2. Технологічний аудит ідеї проекту
Оскільки ідея проекту полягає в новому технологічному способі
позиціонування вихідної ланки, то аудит може мати такі варіанти рішення:
 обладнання системи (всі виконавчі органи) зроблено з металу, можна
спробувати використовувати обладнання з композитних матеріалів (але таких
на ринку немає в наявності).
 створення

системи

можна

зробити

вручну,

або

використати

роботизовану техніку (буде не рентабельно).
5.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту
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В даному пункті необхідно визначити ринкові можливості, які можна
використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які
можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями
розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб
потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.
Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка
розвитку ринку (таблиця 5.3.).
Таблиця 5.3.Попередня характеристика потенційного ринку стартаппроекту
№

Показники

стану

ринку

(найменування)

Характеристика

1

Кількість головних гравців, од

6

2

Загальний обсяг продаж, грн/ум.од

2 млн. дол.

3

Динаміка ринку (якісна оцінка)

Зростає

4
5

Наявність

обмежень

для

входу

(вказати характер обмежень)

Відсутні

Специфічні вимоги до стандартизації Безпека
та сертифікації

машин

Приводи

гідравлічні. Загальні правила і
вимоги безпеки для систем і їх
компонентів

6

Середня норма рентабельності в галузі
(або по ринку), %

15%

З таблиці 5.3. видно, що за попереднім оцінюванням ринок є
привабливим для входження.
Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та
формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (таблиця
5.4.).
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Таблиця 5.4.Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту
Відмінності
Потреба,

що

формує ринок

Цільова аудиторія поведінці

у
різних Вимоги

(цільові сегменти потенційних
ринку)

цільових

споживачів

до

груп товару

клієнтів
Підвищення

1)

точності

промисловість;

позиціонування 2)

Будівельна 1) EN ISO 4413: 1)
встановлення

2010

Транспортна 2)

Легке

Різний

тип системи;

вакуумного

промисловість;

обладнання;

2)

Ремонтна-

захоплюючого

3) Станко -

3) Різні потужності придатність;

пристрою

будування;

виробництва

3)

Окупність

в

найкоротші
строки;
4) Надійність
Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз
ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому
впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (таблиці 5.5. 5.6.). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення значущості [23].
Таблиця 5.5.Фактори загроз
№
п/п
1

Фактор

Зміст загрози

Вартість

Вартість
вища

у

Можлива реакція компанії

виготовлення Відмова від становлення
порівнянні

з

іншими типами
2

Строк служби

Строк служби має бути Заміна на нову систему
більшим

ніж

окупності системи

строк іншого
Відмова

постачальника.
від

подальшої
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співпраці.
Таблиця 5.6.
Фактори можливостей
№
п/п
1

Фактор

Зміст можливості

Підвищення

Скорочуються витрати Перехід на систему даного

точності

на

коригування

Можлива реакція компанії

та типу

позиціонування настройку системи

для

всіх

етапів

виробництва, де необхідне
точне позиціонування

2

Зменшення
витрат

Зменшення

Зниження вартості вихідного

на собівартості продукту, продукту

систему

що випускається

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси
конкуренції на ринку (таблиця 5.7.).
Таблиця 5.7.
Ступеневий аналіз конкуренції на ринку
В
Особливості
конкурентного середовища

чому

проявляється
дана
характеристик
а

Вплив

на

підприємства

(можливі

компанії,

щоб

дії
бути

конкурентоспроможною)

1. Вказати тип конкуренції

монополістич

У

- монополія/олігополія/

на

конкуренції

монополістична/чиста

діяльність

нову

разі
фірму

монополістичної
легко

заснувати

або

залишити

ринок. Нові продавці часто
відчувають труднощі з новими
для покупців торговельними
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марками і послугами.
2. За рівнем конкурентної Національна

Національна

конкуренція

боротьби

сприяє вливанню капіталів і

-

товарів

локальний/національний/…

інвесторами,

державою

та
створює

конкурентну боротьбу
3. За галузевою ознакою

внутрішньога

Сприяла

- міжгалузева/

лузева

виробництва,

внутрішньогалузева

зниженню

НТП,

витрат

впровадженню
підвищенню

ефективності виробництва.
4. Конкуренція за видами товарно-

Конкуренція

товарів:

видами товарів, які можуть

родова

- товарно-родова

між

різними

виконувати подібні функції.

- товарно-видова
- між бажаннями
Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов
конкуренції в галузі (таблиця 5.8.).
Таблиця 5.8.
Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером
Прямі

Потенційні

конкурент

конкурент

и в галузі

и

На

Постачальни
ки

ринку Бар'єри

Існує

чітка Споживачі

Складові спостеріга

входу

аналізу

ється

ринок

тенденція

порівняно

постачальни

до

незначним

ків як якості

збільшенн

и. Вартість продукції,

на залежність
є від

я кількості організації

так

Клієнти

Товаризамінники
Посилилася

мають

конкуренці

широку

я зі сторони

географію

товарів
субститутів
–

і

інших

типів
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підприємст бізнесу
в

і сягає

посилення

можливих
60 обсягів

тис. дол.

позиціонув
її

ання.

виробництва.

конкуренці
ї на ринку.
Висновки: має місце інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих
конкурентів, є можливість виходу на ринок, товари замінники пропонують
вищу вартість.
На основі аналізу конкуренції, приведеного в таблиці 5.8., а також із
урахуванням характеристик ідеї проекту (таблиця 5.2.), вимог споживачів до
товару (таблиця 5.4.) та факторів маркетингового середовища (таблиці 5.5.-5.6.)
визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності .
Аналіз оформлений в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9.
Обґрунтування факторів конкурентоспроможності
№

Фактор

п/п конкурентоспроможності
1

Обґрунтування (наведення чинників, що
роблять

фактор

для

порівняння

конкурентних проектів значущим)

Унікальність

В умовах монополістичної конкуренції,

позиціонування

коли фактор диференціації ТМ є ключовим
засобом ведення конкурентної боротьби,
важливим є створення та підтримання
унікального позиціонування, що створює
певний захист від конкурентних зіткнень.

2

Ціна

Оскільки такий спосіб позиціонування є не
дуже дорогим, то ціна на товар є одним з
засобів ведення конкурентної боротьби.
Тому чим вигіднішою є ціна для споживача,
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тим вірогідніше його вибір
3

Маркетинговий бюджет

Від

розміру

залежить

маркетингового
здатність

маркетингову

бюджету

здійснювати

стратегію

підприємства.

Маркетингові заходи мають забезпечувати
інші конкурентні переваги такі, як рівень
диференціації,

лояльності,

репутація

виробника, дистрибуція та просування .
Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження
проекту є складання SWOT-аналізу, матриці аналізу сильних та слабких сторін,
загроз та можливостей на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та
сильних і слабких сторін (таблиця 5.10.).
Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на
основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового
середовища.

Ринкові

загрози

та

ринкові

можливості

є

наслідками

(прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є
реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення .
Таблиця 5.10.
SWOT-аналіз стартап-проекту
Сильні сторони:

Слабкі сторони:

1. Унікальне позиціонування;
2. Покращення

1. Слабке

самозабезпечення

техніко-економічних фінансовими ресурсами;

показників установок

2. Мала

кількість

кваліфікованого

3. Нижча ціна порівняно з конкурентами персоналу
4. Великий попит

3. Відсутність
маркетингової

чітко

вираженої
стратегії,

непослідовність в її реалізації.
Можливості:

Загрози:
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1. Можливість

збільшення

обсягів
1. Зростання цін на обанання

реалізації системи
2. Можливість

2. Економічний спад

збільшення

обсягів
3. Активність конкурентів

продаж за рахунок впровадження ще
більш точних систем позиціонування
3. Впровадження інновацій
5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту
Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення
стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів
(таблиця 5.11.).
Таблиця 5.11.
Вибір цільових груп потенційних споживачів
Орієнтовний
Опис
№

профілю Готовність

цільової

групи споживачів

п/п потенційних
клієнтів

попит
межах

сприйняти

цільової

продукт

групи

в

Інтенсивність Простота
конкуренції в входу
сегменті

сегмент

у

(сегменту)
1

Будівельна

+

високий

середня

середня

+

високий

середня

середня

+

високий

середня

середня

промисловість
2

Транспортна
промисловість

3

Станко –
будування

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів
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За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів)
визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком,
пропонуючи

стандартизовану

програму

(включно

із

характеристиками

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг.
Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову
стратегію розвитку (таблиця 5.12.).
Таблиця 5.12.
Визначення базової стратегії розвитку
Ключові

№

Обрана

Стратегія

альтернатива

охоплення

розвитку проекту ринку

конкурентоспромо
жні

позиції

відповідно

до

обраної

Базова
стратегія
розвитку

альтернативи
1

Розвиток ринку

Масовий

Низькі

витрати Стратегія

маркетинг

створюють

бар’єр лідерства по

входу

нових витратах

для

конкурентів

і

одночасно хороший
захист

проти

товарів-замінників
2

Розвиток товару

Диференційова Відмітні
ний маркетинг

Стратегія

властивості товару і диференціац
завойована

ії

прихильність
клієнтів захищають
фірму і від товарівзамінників
3

Більш

глибоке Концентрован

Задоволення потреб Стратегія
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проникнення

на ий маркетинг

ринок

вибраного

спеціалізації

цільового сегменту
краще,

ніж

конкуренти
На основі таблиці 5.12. обрана базова стратегія розвитку  стратегія
диференціації.
Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (таблиця
Основне

тут

—

використовувати

та

розвивати.

5.13.).

наявний

потенціал,
Важливим

уміння
є

його

розуміння

ефективно
того,

що

конкурентоспроможність підприємства залежить від його внутрішнього стану,
а також зовнішнього положення організації.
Таблиця 5.13.
Визначення базової стратегії конкурентної поведінки
Чи

буде Чи

компанія
№
п/п

Чи

є

проект шукати

компанія
нових копіювати

Стратегія

«першопрохідцем» споживачів, або основні

конкурентної

на ринку?

поведінки

забирати
існуючих

1

буде

Так

характеристики
у товару

конкурентів?

конкурента?

Так

Ні

Стратегія
лідера
Стратегія

2

Ні

Так

Ні

виклику
лідера
Стратегія

3

Ні

Ні

Так

наслідування
лідеру
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Стратегія
4

Так

Ні

заняття

Ні

конкурентної
ніші

На основі таблиці 5.13. стратегія конкурентної поведінки - стратегія
виклику лідера.
5.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту
Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який
отримає споживач. Для цього у таблиці 5.14. потрібно підсумувати результати
попереднього аналізу конкурентоспроможності товару.
Таблиця 5.14.
Визначення ключових переваг концепції потенційного товару
№
п/п
1

Вигода,

Потреба

яку

пропонує товар

Ключові переваги перед конкурентами
(існуючі

або

такі,

що

потрібно

створити)

Підвищення

Підвищення

Легкість

в

обслуговуванні

точності

якості роботи

діагностиці

Зниження

Невелика вартість системи

та

позиціонування
2

Зменшення
витрат
систему

на собівартості
готової
продукції

Важливим моментом є визначення цінових меж, якими необхідно
керуватись при встановленні ціни на потенційний товар (остаточне визначення
ціни відбувається під час фінансово-економічного аналізу проекту), яке
передбачає аналіз ціни на товари-аналоги або товари субститути, а також аналіз
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рівня доходів цільової групи споживачів (таблиця 5.15.). Аналіз проводиться
експертним методом.
Таблиця 5.15.
Визначення меж встановлення ціни
Рівень цін на Рівень цін на Рівень

доходів Верхня та нижня межі

товари-

товари-

цільової

групи встановлення

замінники

аналоги

споживачів

7-10 тис. дол.

21-26 тис. дол. 1.5 млрд. дол.

ціни

на

товар/послугу
11-14 тис. дол. на ступінь

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах
якого приймається рішення (таблиця 5.16.):
 проводити збут власними силами або залучати сторонніх посередників
(власна або залучена система збуту);
 вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту;
 вибір та обґрунтування виду посередників.
Таблиця 5.16.
Формування системи збуту
Специфіка закупівельної Функції

збуту,

поведінки

виконувати каналу

цільових має

клієнтів

які Глибина

постачальник товару

Характерно

збуту

для Просування на ринок Канал

Оптимальна
система збуту
Канал

наукомістких галузей зі подібних продуктів в нульового складається
специфічним

і

(або) рамках даної системи рівня

дорогим товаром, який збуту

виробника, який

вимагає

продає свій товар

може бути придбаний будь-якої

широкої

безпосередньо

обмеженим

Швидше

споживачам

споживачів,

не

з

числом реклами.

які потрібно одного разу

потребують

з'ясувати,

специфічних

потенційних

компонентах для свого покупців

хто

з

інновацій

(через

відділ

збуту,

збутові

філії,

мережу

фірмових
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фінального

продукту може в них потребу і

машинобудування

з яка

виробництвом

магазинів,

поточна

посилкову

за платоспроможність

індивідуальними
замовленнями

торгівлю тощо)

даного клієнта.
або

дрібними серіями).
Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції
маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для
позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 5.17.).
Таблиця 5.17.
Концепція маркетингових комунікацій
Наукомісткі
галузі

Включають
зі себе

в Конкурентне

Отримати

Головними

пряму позиціонування можливість у елементами

специфічним і поштову

, яке базується кілька

разів структури

(або) дорогим розсилку,

на демонстрації збільшити

реклами

є

товаром, який замовлення по переваг товарів обсяг продажу тема
може

бути друкованим

підприємства

придбаний

каталогам

і над

обмеженим

продаж

в конкурентів.

числом

режимі

споживачів

лайн.

он-

товарами

своїх товарів

реклами

і

девіз
рекламної
кампанії.

Висновки розділу 5:
Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За
результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту
можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на
ринку ущільнень турбоагрегатів.
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Даний ринок є привабливим для входження через невелику вартість та
високу ефективність технології. З огляду на потенційні групи клієнтів, не дуже
великі бар’єри входу на ринок, через унікальність технології, у порівнянні з
товарами конкурентів, даний проект можна вважати перспективним для
впровадження.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Пневмопристрої використовуються в якості приводів затискних і
транспортуючих механізмів, в контрольно-вимірювальних приладах, при
автоматизації машин і пристроїв, що працюють в агресивних середовищах, в
умовах пожежо та вибухонебезпеки, радіації, при значних вібраціях і високих
температурах.
Застосування агрегатно-модульного принципу дозволяє створювати різні
за функціональним призначенням і компонуванні ПР без надмірності функцій і
з оптимальними характеристиками для вирішення з високою ефективністю
конкретної технологічної задачі.
Проаналізувавши існуючі варіанти конструкцій, було з’ясовано, що за
функціональним можливостям створення переміщень робочих елементів
захватні механізми діляться на три групи:
-з

необмеженим

переміщенням

вихідної

ланки

(наприклад,

електроприводи),
-з обмеженим переміщенням вихідної ланки (наприклад, пневмоприводи),
-з малим переміщенням вихідної ланки (наприклад, мембранні приводи).
Математична

модель

дозволяє

визначати

статичні

та

динамічні

характеристики всієї системи та її окремих компонентів, вивчаючи параметри
та встановлюючи нові раціональні параметри.
На основі запропонованої структурної схеми розроблена математична
модель високошвидкісного пневматичного приводу, що представляє собою дві
системи диференціальних рівнянь, що описують поведінку приводу при прямий
і зворотній ході.
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.
Динамічні розрахунки пневматичних приводів проведені у безрозмірних
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параметрах. Перехід від дійсних величин до безрозмірних дозволяє дещо
спростити рівняння і робить більш зручним рішення задачі на , але більш
важливо, дає можливість за рахунок використання узагальнюючих параметрів,
яким нема аналогів серед дійсних, розповсюджувати рішення задачі на широке
коло динамічно подібних пристроїв.
Досліджено вплив на періоди робочого циклу привода різних факторів,
що

суттєво

зміннюють

динамічні

характеристики

пневмоциліндра

двосторонньої дії (швидкодію і точність позиціювання). Результати розрахунків
показують, що при принятому схемному рішенні роботи привода, плавність
гальмування зберігається практично на всьому діапазоні зміни навантаження а
швидкодія при цьому зменьшується на 30%, по зрівнянню з приводами
маючими традіційну схему включення.
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