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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ
ГП – гідравлічний привод;
РР – робоча рідина;
КПМ – комбінований привід механізації
D, d – діаметр каналу (м); Dгід – гідравлічний діаметр (м);
L, li – довжини каналів (м);
W – об’єм робочої рідини (м3);
V – середня швидкість потоку рідини (м/с);
р – тиск (Па); Δp – втрати тиску (Па);
λг – гідравлічний коефіцієнт опору;
Q – витрата робочої рідини (м3/с);
ρ – густина рідини (кг/м3);
ν – кінематична в’язкість робочої рідини (м2/с);
μ – динамічна в’язкість робочої рідини (Па с);
t – температура робочої рідини (ºС);
Re – число Рейнольдса, критерій подібності;
ξ – коефіцієнт місцевого опору.
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ВСТУП
Актуальність теми. В мобільних приводах однією з важливих проблем
постає питання щодо забезпечення працездатності приводів та виконання
повноцінної роботи в умовах нестабільних температурних режимів. Більшість
гідравлічних приводів різної мобільної техніки (авіаційній, автомобільній,
судноплавній) виконують роботу при нестабільному температурному режимі,
який може швидкоплинно змінюватися (ці показники можуть коливатися в
діапазоні від -60°С до +120°С). Під час запуску систем мобільних приводів
відбувається зміна температури рідини як у часі, так і впродовж траєкторії її
руху. Також в деяких системах мобільних машин відбувається не плавний пуск
приводу, за рахунок того що підключення відбувається раптово, а приводи
тривалий час знаходились в стані спокою, це пояснюється як конструктивними
параметрами так і властивостями робочої рідини. В зв’язку з цим виникає задача
забезпечення надійності та безвідмовності роботи мобільної техніки в
нестабільних режимах експлуатації.
При проведенні розрахунку каналів, елементів та гідроприводів в цілому,
виникає необхідність узгодження його параметрів та характеристик (місцеві
опори, гідравлічні канали, типи робочих рідин та ін.) з умовами експлуатації.
Складність

проектування

та

прогнозування

вихідних

характеристик

гідроприводу базується на необхідності узгодження різних чинників.
При традиційних методах розрахунків гідроприводу мобільних агрегатів не
завжди враховують такі чинники як зміну теплообміну в рідині та елементах
конструкції, зміну характеристик робочих рідин при пускових моментах,
наявність стабільних температурних умов експлуатації.
Мета і задачі дослідження. Врахування впливу температурного фактору на
роботу гідроприводу мобільного агрегату в методиках моделювання та
проектування з подальшим визначенням раціональних параметрів приводу та
корегуванням конструкції функціонально-вразливих елементів.
Для досягнення цієї мети пропонується вирішення таких задач:
– Детальне вивчення та аналіз відомих систем гідроприводів агрегатів, їх
5

конструкцій та параметрів, визначення функціональних умов, причин відмови
під час роботи системи приводу, в наслідок зміни властивостей робочих рідин,
розрахункових моделей та методів.
– Теоретичне дослідження впливу зміни реологічних властивостей робочих
рідин під час експлуатації під впливом температурного фактору на роботу
багаторежимного гідравлічного приводу.
– Комп’ютерне моделювання розподілу швидкості та температури в
трубопроводі, з подальшим прогнозуванням часу стабілізації швидкості рідини.
– Модернізація існуючої системи мобільного приводу для забезпечення
плавного запуску системи.
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РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ
МЕТОДІВ
ГІДРОПРИВОДІВ

РОЗРАХУНКУ

РОБОТИ

МОБІЛЬНИХ

1.1 Особливості експлуатації та проектування мобільного гідроприводу

Застосування приводів гідравлічних, електричних, пневматичних та
комбіновані

є

різних

галузях

промисловості,

техніки.

Застосування

багаторежимних приводів дає можливість отримати більшу точність, надійність,
можливість подолання великих зусиль при мінімальних габаритних розмірах.
Такого типу приводи використовуються в наземній, судноплавній та авіаційній
техніці [1,2,3].
Під час розгляду приводів мобільних машин, визначення їх переваг та
недоліків необхідно розпочинати з розподіленого аналізу характеристик таких
систем за типом структури гідравлічної системи, за їх функціонуванням, за
функціями. Структуру системи описують через елементи системи і характер
зв’язків між ними [4].
Так як потік рідини в гідроприводах мобільних машин характеризуються
двома основними параметрами: витратою та тиском, які безпосередньо залежать
від умов експлуатації та значенням тиску, температури навколишнього
середовища та робочої рідини, то необхідно при проектуванні враховувати ці
особливості (наприклад, рис. 1.1.).

Рисунок 1.1 – [21] Принципова схема гідроприводу: 1 – насос; 2 – гідро двигун,
3 – навантаження

Визначення рівняння сил, що діють на поршень гідродвигуна при сталому
русі та відсутності тертя, а також при p2  0 , знаходять за загальновживаними
виразами і має вигляд [1] Fнав  Fдв  p1 Aп ; тиск визначається як: p1 
при врахуванні тертя як: р1 

М нав

м ,

Fнав  Fтр
Ап

[1].

Було розглянуто також визначення витрати рідини, і за різними основними
джерелами визначається як: Q 

V
[6]. Якщо не враховувати витоки рідини то
t

витрата в гідро двигуні має вигляд: Qн  Qдв . Маючи значення тиску та витрати
рідини в гідроприводі можна визначити його потужність: N  Qнав  р1 [6].

Рисунок 1.2 – Принципова схема гідроприводу [6]: 1 – насос рульового
керування та живлення; 2 – насос з реверсивним потоком, 3 – гідропідсилювач,
4 – роздільник потоку, 5 – насос сервокерувальний, 6 – теплообмінник, 7 –
гідромотор приводу, 8,10 – направляючі та регулюючі гідроапарати, 9 – фільтр,
11 – золотник, 12 – гідроциліндри, 13 – рульове керування, 14 – напірний гідро
клапан
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При розгляді різних схем, інженерних розрахунків було встановлено, що
розрахунків гідросистем мобільних машин, є необхідність врахування
нестабільного температурного характеру протікання робочої рідини, що
експлуатуються на відкритій території, для того щоб запобігти заниженого
розрахункового значення тиску в гідравлічних лініях, як наслідок – привод, що
проектується, буде практично недієздатним. Розподіл швидкостей по перерізу
при русі рідини буде відрізнятися від параболічного, а середню швидкість можна
визначити за формулою Бакингема [6] в табл.. 1.1.
Таблиця 1.1
Визначення середньої швидкості
Через динамічну в’язкість



 

d2
Uc 
p 1  3 p0 / 2 p   p04 / 3 p 4
3,2L
d2 
4 
Uc 
 p  p0 
3,2L 
3 

Через кінематичну в’язкість

А коефіцієнт втрат для практичних розрахунків при ламінарному протіканні
рідини:
 64
 
 Re р


 
 с
 р , де



c
1
1
 exp( а  а )
р
Tc T р
,

де показник степені «а» – коефіцієнт апроксимуючих кривих для рідин.
Значна залежність характеристик гідроприводу від зміни температури,
внутрішніх перетоків, та, особливо, зовнішніх втрат робочої рідини є найбільш
вагомими недоліками цього типу приводів в порівнянні з іншими.
Наведена

характеристика

часу

стабілізації

представлена

завдяки

експериментальним даним рис.1.3. [6].
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Рисунок 1.3 – Тривалість розігріву робочої рідини до сталих температур в
гідросистемах мобільних машин:
1 – розпушувача мерзлого ґрунту; 2 – бульдозера на тракторі ДТ-75; 3 –
неповноповоротного екскаватору (0,25 м3); 4 – автогрейдеру; 5 – неповно
поворотного екскаватору (0,4 м3)
Відповідно

до

завдання

магістерської

роботи

в

даному

розділі

проаналізовано вітчизняні та закордонні дослідження в області різних
компоновок багаторежимних приводів, методик розрахунків

мобільних

гідроприводів.
Розглянуто дослідження характеристик авіаційних приводів представлених
в роботах Абрамова Є.І., Трофімова В.А. та ін.. [6,7,8], зокрема розглянуті та
запропоновані методи проектування гідравлічних систем літальних апаратів
(ЛА); наведені параметри проектування гідравлічних систем, наведено
порівняння гідравлічних, електромеханічних (пневмо-) систем ЛА.
Розглянуті

приклади

систем

приводів

мобільних

машин

[8,9],

з

підвищеними вимогами щодо надійності керування та динамічної чутливості
(слідкуючі

приводи

машинобудування,

приводи

рульових

поверхонь

швидкохідних суден на підводних крилах, приводи ЛА, приводи дослідних
стендів та тренажерів, а також приводи інших машинобудівних комплексів, в
яких вимогою є точне і надійне переміщення робочих органів).
Було розглянуто книги Башти Т.М., авторів Вільнера Я.М. та ін. [3, 6] в яких
представлені пристрої та робочі процеси гідравлічних машин і гідроприводів,
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наведені розрахункові формули, запропоновані методики розрахунків приводів з
врахуванням залежностей втрат енергії від місцевих опорів і від коефіцієнта
втрат по довжині. В книгах [3,6] описано методи розрахунку та аналізу основних
характеристик різних агрегатів та пристроїв гідравлічних систем ЛА, з
урахуванням властивостей робочої рідини. Наприклад, для визначення
навантажувальної характеристики гідроприводу з дросельними регулюванням
враховують гідравлічну провідність гідравлічних каналів Gкан , даний показник
залежить від параметра робочої рідини – густини ρ, що залежить від
температури:   f (T ) .
Теплообміну в система гідроприводу займає важливу роль, тому було
розглянуто роботу по визначенню залежностей від зміни температури [4].
Основними розрахунковими виразами теплового розрахунку є [4]:
- Розрахунок площі поверхні гідробаку F  0,0633 Vб2 ;
- Кількість тепла, що отримує рідина за одиницю часу J  (1   заг ) N вх k п (де
к – довго тривалість роботи гідроприводу під навантаженням);
- Максимальна температура рідини, яка досягається через одну годину
після початку роботи гідроприводу T  Tн.с. 

J
(де k – коефіцієнт
kF

теплопередачі до навколишнього середовища (табл.. дані);
- Визначення різниці допустимою по температурі рідини T  T  Tдоп ;
- Кількість тепла що необхідно відняти J  3600  kFT
1.2.

Алгоритм методів розрахунку гідроприводів при проектуванні

Методики розрахунку та їх алгоритми, методики проектування систем
гідроприводу напряму пов’язані з властивостями та характеристиками
створюваних систем, їх працездатністю, повнотою функціональних дій,
особливостями роботи в передбачених експлуатаційних умовах. В більшості
методик розробники, які проектують системи гідроприводу, у тому числі для
мобільних об’єктів, слідують певному загальному алгоритму, основними
етапами якого є наступні [2,3]:
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1)

Визначення умов експлуатації приводу (мобільний, авіаційний,

вантажно-дорожній, судноплавний і т.п.) – визначають вплив температурного
фактору (T°C→,ρ,cp→…), зміни тиску, вимоги до динамічних та статичних
характеристик, надійність та довговічність роботи системи;
2)

Аналіз режимів роботи системи гідроприводу (однорежимність,

багаторежимність, циклічність, довготривалість і т.п.) – визначають циклограми
роботи, враховують основні та допоміжні експлуатаційні режими, оцінюють
перехідні режими (зокрема час переходу, t), визначають температурні режими
Tmin…Tmax°C ;
3)

Обґрунтування вибору основних технічних пристроїв: насоси,

мотори, інші виконавчі пристрої, розподільча та додаткова апаратура,
трубопроводи, гідробаки; розраховують параметри елементів системи, місцеві та
лінійні опори; враховують навантаження (зовнішнє та внутрішнє) на елементах
гідроприводу, оцінюють необхідну потужність, порівнюють дійсні та необхідні
характеристики обраних елементів, пристроїв та агрегатів;
4)

Розробляють

принципову

схему

гідроприводу,

узгоджують

параметри та враховують характеристики елементів системи гідроприводу,
перевіряють відповідність до нормативної документації (відповідні ГОСТи),
уточнюють вибір та розрахунки трубопроводів та гідравлічних каналів
(визначають геометричні параметри, підбирають довжини каналів для
забезпечення швидкого передавання енергії та з мінімальними втратами тиску);
5)

Вибір робочих рідин – обирають відповідну до умов експлуатації,

обраного обладнання та забезпечення необхідних характеристик системи робочу
рідину (мінеральні, синтетичні, на нафтовій основі рідини);
6)

Оцінюють ККД системи гідроприводу при виконанні як окремих

функцій, так і для відпрацювання передбачених експлуатаційних режимів.
Оцінюють енергетичну та експлуатаційну ефективність системи;
7)

Виконують перевірочний тепловий розрахунок, визначають умови

щодо запобігання перегріву системи, за необхідності вносять корективи в
гідравлічну схему.
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В статті Ніколенка І.В. та ін.. авторів, розглядаються перехідні процеси при
переході з режиму на режим при розрахунках гідроприводів. Складена система
рівнянь динаміки гідроприводу з дискретно-регульованими робочим об’ємом
ГМ, в результаті отримано три типи перехідних процесів в залежності від
режиму роботи переливного клапану. При моделюванні показано можливість
ефективного керування параметрами (об’єм Viopt та час topt) на вплив зміни тиску
напірної лінії рн при перехідних процесах в ГП за допомогою дискретного
регулювання об’єму насосу і використання клапану прямої дії з нульовим
перекриттям. Моделювання перехідних процесів запропоновано авторами при
постійних значеннях в’язкості ν та густини ρ при середньому значенні
температури Т°С. Але для моделювання перехідних процесів роботи
гідроприводів

мобільних

агрегатів,

необхідно

враховувати

вплив

температурного фактору, наприклад, в процесі переходу роботи приводу з
одного температурного режиму на інший [10].
В роботах [13] ККД гідроприводу визначають по виконавчому пристрою з
меншим ККД (наприклад, для схеми рис. 1.5, автори визначають ККД мотору);
розрахунку ККД, наприклад, в роботі починають з визначення гідравлічного
коефіцієнту λ (відповідно визначають режим роботи по числу Рейнольдса
Re 
V

V d



4 Q H
 d 2

),  л  75 або т  0,316
; визначають середню швидкість потоку рідини
0, 25
Re

; втрати тиску по довжині

 pм= 0,5     

NH 

Re

2

 pдл=  

та сумарні втрати

( pBии  pBX )  QH

H

NT  M M    M M 

l
2

, втрати на місцевих опорах
d
2

 pсум=  pдл+  pм;

потужність насосу

; корисну потужність гідроприводу при роботі мотору

up   n
30

, і в результаті КПД гідроприводу:  

NT
20,6
.

N H 24,7

Наприклад, в задачі визначення енергетичної ефективності гідравлічної
системи, (рис. 1.4) акцентовано увагу на виборі насосу, оцінці ККД, розрахунку
теплового режиму та визначенні силових характеристик з огляду на час та
режими, що мають відпрацювати гідро двигуни. Автори, для опису процесу
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експлуатації використали циклограму роботи гідроприводу з уточнюючим
описом відпрацювання окремих функцій на кроках циклограми роботи системи.

Рисунок 1.4 – Принципова схема мехатронного гідроагрегата керування
виконавчим механізмом: 1 – гідроциліндр регулювання робочого об’єму
насоса; 2 – пружина гідроциліндру 1; 3 – пристрій для налаштування зусилля
пружини; Б – бак; Н – насос з автоматичним регулятором; М – електродвигун; Р
– дроселюючий гідророзподільник; Ц – гідроциліндр; МН – манометр; КП –
запобіжний клапан
Під час проведення аналізу методів розрахунків та підходів до проектування
і дослідження систем гідроприводів встановлено, що розрахунки, як правило,
проводять на базі відокремлених гідравлічних моделей та моделей пристроїв
системи в спрощеному вигляді розрахункові залежності, номограми (рис. 1.5)
або в розгорнутому вигляді, з використанням чисельних методів (комп’ютерного
проектування, моделювання і т.п.) та пакетів прикладних програм. Як
розрахунок, так і алгоритм проектування складаються з декількох етапів, частина
яких може виконуватись послідовно, деякі допускають паралельне виконання, а
також існують альтернативні етапи. Останні, здебільшого, відповідають різним
режимам експлуатації (штатні режими, аварійне спрацювання, підготовчі етапи
та ін..) або суттєвим змінам умов експлуатації. Так в працях, присвячених
розробці схемних рішень, підбору обладнання та основним етапам проектування
(Фінкельштейн З.Л.) наведено загальну послідовність розробки систем
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гідроприводу, а саме, розглянуто функціональне призначення окремих пристроїв
та агрегатів, наведено обґрунтування щодо їх застосування в системах
гідроприводу, наведено перелік базових схемних рішень, приділено увагу
порівнянню варіантів схем за експлуатаційними показниками та наведено
основні розрахункові залежності. Разом з комплексним підходом до побудови
системи гідроприводу необхідно відмітити, що розрахункові моделі як окремих
пристроїв, так і їх взаємодії не враховують впливу змін умов експлуатації та
переходів між експлуатаційними режимами на узагальнені характеристики
системи, такі як експлуатаційна та енергетична ефективність.

Рисунок 1.5– Розподіл швидкості на початковій ділянці при ламінарному
русі
Наведено розрахункові вирази цих параметрів в табл. 1.2.
Таблиця 1.2.
Розрахункові вирази потужності, ККД та тиску

NТ  Qдв.Т  рдв.  рдв.  Qдв. max  x 1  рдв.  signx  Nо.п.
З дросельним
регулюванням:

– визначення теоретичної потужності;
Nпр max  NТ max  мех – визначення ефективної

потужності приводу;  мех  N пр N – визначення
Т

механічного ККД приводу.
З об’ємнодросельним

-

рн  рmax 

Qн

 , і тому подібне.

регулюванням:
Моделювання роботи гідравлічних приводів неможливе без опису фізикомеханічних властивостей його робочих рідин.
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В наукових роботах (дисертаціях, статтях) [15,16], зокрема роботи таких
науковців, як Лур’є З.Я., Ніколенко І.В., Рижакова А.Н. розглядається вплив
фізико-механічних

характеристик

робочих

рідин

на

функціонування

гідроприводів, при моделюванні перехідних процесів.
При дослідженні та обґрунтуванні впливу конструктивних параметрів, що
створюють гідравлічні опори в пристроях, на роботу гідравлічних систем,
вияснено, що для більшості місцевих гідравлічних опорів впливає не лише
режим протікання, але і умови підводу його до даної ділянки, профіль
швидкостей і степінь турбулентності на вході і т.п. Такого типу дослідження
представлені в роботах Ідельчика Є.І., Альтшуля А.Д. та ін., в цих роботах
представлені як загальні показники результатів досліджень, так і малопоширені
параметри .
Низькі (від’ємні) значення температури навколишнього середовища
впливають на працездатність і безвідмовність агрегатів з гідроприводом. Це
пов’язано з підвищенням в’язкості холодної робочої рідини після тривалої
перерви в роботі, в результаті збільшуються втрати тиску, гідравлічний опір
потоку, та сили тертя в рухомих з’єднаннях, стає важчим пуск гідроприводу,
процес нагріву робочої рідини до стабільного теплового режиму гідравлічної
системи стає більш довготривалим. Наприклад, в’язкість гідравлічної рідини на
нафтовій основі АМГ-10, температура загусання якого –70°С, при –50°С (1250
мм2/с) підвищується в 25 разів в порівнянні з в’язкістю при температурі +50°С
(10 мм2/с).
Із врахуванням експлуатаційних властивостей гідравлічних рідин в
залежності від температури оцінюють ефективність роботи гідроприводу.
Тривалість робочого циклу гідроприводу з врахуванням таких особливостей
збільшується і відповідно зменшується їх працездатність в період пуску.
Під час пуску, в умовах низьких температур, в початковий період
гідроприводи працюють з низьким об’ємом ККД. Відповідно знижується
продуктивність машин, а тривалість розігрівання робочої рідини в гідросистемі
до настання теплової рівноваги значно зростає. Тому слід приділяти увагу
питанню підходу до вибору робочих рідин для гідроприводів літальних апаратів.
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Гідравлічна система літака забезпечує управління системами і механізмами,
що визначають безпеку польоту. Маса і габарити гідравлічного агрегату
становлять приблизно 10-20%маси і габаритів електричного агрегату подібного
призначення і тієї ж потужності.
Крім переваг при порівняння приводів за різними показниками роботи,
характеристиками їх експлуатації можна привести їх недоліки.
До недоліків гідроприводу відносяться одні з основних, які розглядаються в
роботі:
• витоки робочої рідини через ущільнення і зазори, особливо при високих
значеннях тиску в гідросистемі, що вимагає високої точності виготовлення
деталей гідроустаткування;
• нагрів робочої рідини при роботі, що призводить до зменшення в'язкості
робочої рідини і збільшення витоків, тому в ряді випадків необхідне
застосування спеціальних охолоджувальних пристроїв і засобів теплового
захисту;
• залежність в'язкості робочої рідини, а значить і робочих параметрів
гідроприводу, від температури навколишнього середовища;
• в порівнянні з пневмоприводом – неможливість ефективної передачі
гідравлічної енергії на великі відстані внаслідок великих втрат напору в
гідравлічній лінії на одиницю довжини.
Однією з вирішальних вимог при конструюванні гідравлічних приводів є
отримання мінімальних габаритних розмірів і матеріалоємності при однакових
вихідних параметрах робочих середовищ. Складові гідроприводу мають бути
доступні під час технічних обслуговувань, тобто компактне і в той же час
роздільне поєднання електро-, гідравлічних частин. Досягнення в цьому
напрямку описуються в патентах.
Аналізуючи пошуковий матеріал було виявлено, що недостатньо приділено
увагу дослідженню впливу робочих рідин на працездатність як мобільних так і
авіаційних

агрегатів

від

реологічних

властивостей,

при

перехідних

температурних режимах. Для точних прогнозів працездатності гідроприводів
слід враховувати всі вище перелічені особливості проектування, вимоги щодо їх
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експлуатації. Тому для досконалого подальшого дослідження слід робити
детальний аналіз гідроприводів, визначивши їх конструктивні особливості,
принципи спрацювання, що буде представлено в наступному підрозділі.
Важливим є забезпечення надійності роботи гідроприводів в системах
мобільних агрегатів. Вона, в першу чергу, після впровадження в експлуатацію
залежить від конструктивних складових (елементів приводу, матеріалу деталей,
правильного підбору ущільнень), від впливу експлуатаційних умов на робочу
рідину (зміна фізико-хімічних властивостей), від зношуваності деталей, від
своєчасного технічного обслуговування агрегату в зазначений термін.
Для подальших прогнозів щодо розрахунків систем, розглянуто принципові
схеми різних приводів та принцип їх роботи, призначення та характеристики.
Наведено опис авіаційних приводів, так як вони в собі несуть універсальність
конструкцій, багаторежимність, швидкодію та широкий діапазон експлуатацій.
Одним із основних агрегатів літака являється його крило. Механізація крила
вимагає

великого

зусилля

тому

здійснюється

за

рахунок

керування

багаторежимного приводу механізації, який забезпечує злітно-посадочні
характеристики.
На літаку керування механізацією крила здійснюється завдяки приводу,
який в залежності від марки літака може бути електричним, механічним,
гідравлічним, чи електрогідромеханічним, тобто комбінованим. На літаках Ан
використовуються різні приводи, зокрема ГП-72У, ГП-400, КПМ-02 та його
прототип КПМ-148 – призначені для керування закрилками та передкрилками
крила літака.
Привод (рис. 1.5) представляє собою виконавчий механізм обертання
трансмісії систем керування механізацією крила: в основному каналі керування
– від гідромотора (основний режим роботи), в резервному каналі керування – від
електродвигуна (резервний режим роботи).
Привод КПМ забезпечує:
а) обертання вихідного валу в основному та резервному режимах роботи;
б) гальмування вихідного валу гідромеханічним і електромеханічним гальмами;
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в) сигналізацію крайніх і поточного положень вихідного валу, положення
гідромеханічного гальма – «Загальмований» або «Розгальмовано».

Рисунок 1.5 – Загальний вигляд комбінованого приводу механізації крила:
1-блок мікроперемикачів; 2-планетарний редуктор; 3-вихідний вал; 4гідромотор реверсивний; 5-електродвигун; 6-блок гідрокерування; 7-гальмо
гідравлічне

Обертання вихідного валу привода виконується при поданні керуючого
сигналу на два електрогідравлічні клапани: клапан ЕГК1 (тиск) і ЕГК2
(прибирання) чи клапан ЕГК1 (тиск) і ЕГКЗ (випуск).
Вихідний вал приводу кінематично пов’язаний з валом гідромотора і валом
електродвигуна через диференціальний редуктор, і забезпечує відбір потужності
на дві симетричні гілки трансмісії літака.
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Гідромотор ГМ аксіально-плунжерного типу з торцевим золотниковим
розподілом робочої рідини і реверсивним напрямом обертання забезпечує
обертання вихідного валу привода в основному режимі роботи. Гальмо
гідромеханічне ГГ призначене для гальмування валу гідромотора ГМ при
відсутності тиску робочої рідини на вході гідромотору і розгальмування валу
при поданні тиску в гідромотор. ГГ має вбудований механізм кінцевої
сигналізації для видачі сигналів «Загальмований» або «Розгальмовано».
1.3.

Основні фактори що можуть впливати на працездатність роботи
багаторежимних систем гідроприводів

В зв’язку з розвитком новітніх технологій, зі зростом затрат на топливо,
матеріали, все більш актуальною постає проблема підвищення енергетичної
ефективності існуючих приводів мобільних машин. Відповідно до розглянутого
вище підрозділу, аналізуючи схемні рішення існуючих гідроприводів, вияснено
які переваги та недоліки кожної з схем можуть впливати на ефективність роботи
системи. В результаті, було поставлено задачу знайти методи, які б дали
можливість усунути існуючі недоліки, використати доцільно всі переваги, що
призвело б до підвищенні енергетичної, економічної ефективності всієї системи.
Аналізуючи пошуковий матеріал було виявлено, що досить мало
присвячено дослідженню впливу робочих рідин на працездатність, як мобільних
так і авіаційних агрегатів від реологічних властивостей. Для точних прогнозів
працездатності гідроприводів потрібно враховувати всі вище перелічені
особливості проектування і застосування.
Функціонування приводу після впровадження в експлуатацію залежить від
наступних факторів: конструктивних складових (елементів приводу, матеріал
деталей, правильний підбір ущільнень); від впливу експлуатаційних умов на
робочу рідину (зміна фізико-хімічних та реологічних властивостей), від
зношуваності деталей, від своєчасного технічного обслуговування агрегату в
зазначений термін.
Так як, гідроприводи мобільних агрегатів експлуатуються в перемінних
умовах важливо враховувати вплив на роботу температурного фактору,
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наприклад для авіаційного приводу діапазон температурних умов від -60° до
+50°С, при цьому всьому допустимий діапазон роботи робочої рідини має бути
в межах від -40°С до +60°С. Тому, моделювання роботи гідравлічних приводів
неможливе без опису фізико-механічних властивостей його робочих рідин.
Для вирішення проблем в боротьбі з недоліками приводу використовуються
різні методи та критерії оцінки, що розглянуто в наступному пункті.
В роботах авторів Лур’є З.Я. [26,53] та ін., показано, що суттєвими
факторами

надійності

роботи

гідравлічного

приводу

є

фактори,

які

характеризують особливості впливу температури на характеристики робочих
рідин

 ,   f (Ti , pi ) .

На

основі

експериментальних

даних,

авторами

запропоновано вирази по визначенню в’язкості та густини в перехідних
процесах:

  0 exp(p  T ) ,   0 1  T T  та  

0
.
1   s p

Так як гідроприводи часто працюють при нестабільних температурних
режимах, то аналіз проведених досліджень показав, що при визначенні втрат
тиску в каналах гідравлічного приводу раціонально враховувати закон НьютонаРіхмана [14,18,19,24]: dQ   (Tc  Tр. р. )dF , у відповідності з яким можна
побудувати наступну залежність до визначення втрат тиску: α → μ → Nu → Pr
→ Re → Δp.
Тобто, виникає необхідність проведення реологічного експерименту на
визначення залежності робочих рідин від зміни температури рідини. В основу
таких досліджень покладено результати роботи Б.С. Петухова.
Аналіз роботи гідроприводу в умовах неізотермічного режиму, дав
можливість зробити висновки про умови стабільності його роботи.
Однією з вирішальних вимог при конструюванні гідроприводів, що
використовуються в авіаційних агрегатах, є отримання мінімальних габаритних
розмірів і матеріалоємності з врахуванням тепломасообміну системи. Вагомий
внесок у розв’язання цієї проблеми внесли Петухов Б.С., Міхеєв М.А. та інші
вчені [17].
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Разом з тим, представлені дослідження не дозволяють однозначно
визначити такі конструктивні, енергозберігаючі форми каналів гідроприводів,
які при збереженні або поліпшенні функціональних характеристик усієї системи
змогли б забезпечити їх максимальне наповнення транспортованим потоком.
Більшість досліджень є окремими випадками вирішення загальних задач.
На основі приведеного критичного аналізу і врахування одержаних
авторами результатів досліджень, були сформульовані задачі досліджень
дисертаційної роботи і методи розв’язання представлених проблем, що пов’язані
з раціональним вибором розрахунку роботи приводу при умовах розігріву та
охолодження робочої рідини.
При передпроектних гідравлічних розрахунках слід враховувати особливі
випадки (особливості). Такі як перехідні зони (ламінарний, турбулентний
режим), теплообмін, понижені/підвищені тисків, перехідні режими і т.п..
При ламінарному протіканні в каналі слід враховувати вплив температури
на коефіцієнт: 𝜆л =

64
𝑅𝑒ж

𝜐

ст
√𝜐 .
ж

Багаторежимний авіаційний гідропривод експлуатується в різних умовах
навколишнього середовища. Для цього в попередніх розрахунках конструкцій
враховують

всі

показники,

що

можуть

впливати

характеристики. Проектний розрахунок розділяють на
розрахунок,

конструктивний,

гідравлічний

та

на

зміну

робочої

етапи: тепловий

розрахунок

економічної

ефективності.
Методи, що пов’язані з визначенням ККД є прямі, тобто. лише певний
режим, певне положення елементів, а загальний КПД для багаторежимного
гідроприводу слід враховувати з різних сторін. Для оцінки енергоефективності
гідравлічних приводів слід враховувати їх режими спрацювання. Як було
вияснено раніше, багаторежимні приводи працюють в різних умовах на різних
режимах, тому спрацювання елементів компоновки при кожному з них буде
різним.
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1.4.

Ціль і задачі дослідження

Завдяки чіткому, загальному аналізу методів оцінки ефективності
багаторежимних

комбінованих

систем

гідроприводів,

їх

особливостей

конструкцій, схемних рішень, було встановлено, що на працездатність
комбінованого приводу пливають неконтрольовані умови під час експлуатації.
Тому для підвищення ефективності приводу слід максимально повно врахувати
всі характеристики, параметри, режими роботи, реологічні характеристики
робочих рідин. Досягти цього можна при поєднанні гідравлічного та теплового
потоку, аналіз результатів яких представити екзегетичним методом.
Ціль роботи – врахування впливу температурного фактору на роботу
гідроприводу мобільного агрегату в методиках моделювання та проектування з
подальшим визначенням раціональних параметрів приводу та корегуванням
конструкції функціонально-вразливих елементів.
Для досягнення цієї мети пропонується вирішення таких задач:
– Вивчення та аналіз відомих систем гідроприводів мобільних та авіаційних
агрегатів, визначення функціональних обмежень, умов відмови під час
експлуатації, спричинених властивостями робочих рідин, розрахункових
моделей та методів.
– Теоретичне дослідження впливу зміни реологічних властивостей робочих
рідин під час експлуатації під впливом температурного фактору на роботу
багаторежимного гідравлічного приводу.
– Розробка уточненої розрахункової моделі приводу в умовах неусталеного
температурного режиму з метою прогнозування експлуатаційних характеристик
та функціональних обмежень.
– Розробка

уточненої

методики

гідравлічного

розрахунку

каналів

гідроприводу в температурно-неусталених режимах функціонування.
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВПЛИВУ
ВЛАСТИВОСТЕЙ РІДИН

2.1. Визначення факторів і параметрів енергетичної ефективності
багаторежимних гідроприводів мобільних агрегатів
Проведено аналіз впливу зміни реологічних властивостей робочих рідин
від температурного фактору на роботу багаторежимного гідравлічного приводу.
Було розглянуто роботу приводу механізації крила літака, КПМ-148,
представленого на рис. 2.1.
Розрахунок такого приводу проводився для сталих температурних значень
робочої рідини (+20°С, +60°С, +90°С).

Рисунок 2.1 – Розрахункова схема
На основі такого розрахунку будувався розподіл втрат тиску в гідравлічній
системі приводу при кожному із значень температури. Використовувалися
робочі рідини АМГ-10, Skydrol, Nuto-H22 та НГЖ-5У [23].
У випадку, було використано метод ступеневого аналізу, що аналогічний
методу запропонованого Торнером для розрахунку каналів гідроприводу, коли
працює в нестабільному режимі та температура рідини в його елементах суттєво
відрізняється, [33-36].
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Рисунок 2.2 – Модифікація розрахункової схеми, з врахування ступеневого
розподілу температури
При розрахунках елементи системи поділялися на ділянки в яких
вважається режим ізотермічним. Для кожної з ділянок, які відповідають певним
умовам,

проводився

розрахунок

за

схемою

рис.

2.2.

Втрати

тиску

розраховуються за умови, що на кожній ділянці стала температура. Для різних
значень і μі=f(Tі) і ρі=f(Tі), представлена схема рішення такої задачі.

Рисунок 2.3 – Алгоритм врахування зміни температури
В наслідок такого аналізу одержані залежності, що характеризують втрати
енергії, а також зміну швидкостей в системі, що охолоджується чи нагрівається.
Для врахування неізотермічних процесів запропоновано алгоритм
послідовного розрахунку характеристик потоку рідини в гідравлічному каналі
при різних температурах. У випаду, що розглядається, враховуються наступні
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умови при Т0:

c p 0  0 0  0
c pi  i i  i
,
,
,
; при Т :
,
,
, ; Δр – перепад тиску;
i

довжина ділянки li, діаметр каналу d.
Для гідравлічних розрахунків схемо-технічних рішень приводів основний
з параметрів впливу на роботу гідроприводу є в’язкість робочої рідини та її
залежність від температури μ= f(T°C), відповідно рівняння [19]:

T 
c
  
 р. р.  T0 

3/ 2

T0  S
T S

T 
c
  

T
, де S=const, та в вигляді р. р.  0 

n

.

Теоретичні розрахунки запропоновано проводити для гідравлічної моделі що
представлена на рис. 2.4.
Tпоч.н.с.=Tр.р.кан.

dкан.
ΔР→Uпоч.вх.
Uвих.
Tр.р.вх.

Tр.р.вх.

lкан./n
lкан.

Рисунок 2.4 – Модель гідравлічного каналу
Результати тестування такої моделі дали можливість визначати початкові
умови при розрахунках: за співвідношенням геометричних параметрів каналу
(відношення l/d, l/n), вхідними значеннями температури робочої рідини
(ΔT=Tр.р.вх-Tпоч.кан.), перепадом тиску (Δр→Uпоч.вх.), типом робочої рідини.
За

результатами

проведеного

теоретичного

розрахунку

отримано

залежності стабілізації швидкості потоку рідини в гідравлічній моделі каналу
при нестабільних температурних умовах (наприклад, робоча рідина в
гідравлічному каналі має значення температури Tпоч.кан.=-60°C та Tпоч.вх.=-30°C)
(рис. 2.5).
Теоретичний розрахунок гідроприводів для умов охолодження (що
розглядається), процесу стабілізації швидкості рідини вздовж каналу в
залежності від температури робочої рідини, визначається часом витіснення
охолодженої рідини [20, 33, 34].
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n=40
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Рисунок 2.5 – Стабілізація швидкості рідини при різних співвідношеннях l/n
Визначена необхідність врахування температурного фактору та змін
параметрів робочої рідини в каналах гідроприводу.
2.2. Дослідження траєкторії руху потоку рідини при різних режимах
роботи в гідроприводі
Для дослідження гідроприводів розроблено типову гідравлічну модель
каналу, яку будемо використовувати при розробці моделей мобільного
гідроприводу (рис. 2.1).
Типова гідравлічна модель має врахувати наступні параметри:
•

δ – товщина стінок, L – загальна довжина, lі – довжина ділянок, d – діаметр

каналу, або h та в – сторони прямокутного перерізу каналу, або a – довжина
сторони квадратного перерізу;
•

місцеві опори (трійники, звуження, розширення, переходи та ін..);

•

експлуатаційні параметри (Tн.с. – температура навколишнього середовища,

Tр.р. – температура робочої рідини, pвх – тиск на вході в систему, pатм. – тиск
навколишнього середовища);
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•

тип робочої рідини (ρ – густина робочої рідини, ν – в’язкість робочої

рідини, функція змін в’язкості та густини від температури ( ).
Початковий стан для моделювання протікання робочої рідини в каналі,
визначення залежностей зміни швидкості та тиску, задаємо наступною умовою.
Умова. Узгодження значення швидкості в каналі Uк, (після тривалого
простою в умовах навколишнього середовища з показниками Tн.с. та pн.с.), тиску
на вході і тиску на виході.
На початку моделювання робоча рідина, яка знаходиться в системі (рис.
2.6) [33, 34, 35], має значення в’язкості , при Tр.р.поч =Tн.с.. Таким чином,
відбувається вимушений рух рідини, яка знаходилася в стані спокою, від подачі
в систему рідини з початковою швидкістю Uвх=Uпоч з іншими показниками
значення температури. Загальний вигляд типової схеми моделі представлено на
рис. 2.6.

Рисунок 2.6 – Схема початкового стану каналу при моделюванні

Моделювання роботи каналу за допомогою типової розрахункової моделі
Для принципових схемних рішень гідроприводів аналогічно використовуються
розрахункові залежності. Маючи розподіл розрахункових визначень, типову
гідравлічну

модель

каналу

системи

можна

моделювати

і

виконати

передпроектний розрахунок гідравлічного каналу з місцевим опором (рис. 2.7,
а) [33, 34].
Вона дає можливість враховувати різні значення конструктивних
параметрів та змінні параметри експлуатаційних умов відповідно вимог до
моделі мобільного гідроприводу, які розглядалися в попередньому розділі.
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𝑇н.с. = 𝑣𝑎𝑟

𝑇ст = 𝑣𝑎𝑟

𝑇вх = 𝑣𝑎𝑟

𝑇1 = 𝑣𝑎𝑟

𝑇2 = 𝑣𝑎𝑟

𝑙⬚ = 𝑣𝑎𝑟

Рисунок 2.7 – Розрахункова модель каналу з врахуванням змінних параметрів
Типовий гідравлічний канал в мобільному ГП, як правило, має бути з
мінімальними габаритами, тобто довжини каналів мають бути невеликі. Це
впливає на додаткові втрати тиску та зміну витрати в каналі. Наведено модель
каналу з можливим розподілом значення в’язкості від входу до виходу при
розігріві каналу, що впливає на тип протікання (рис. 2.7). Визначення в’язкості
робочої рідини на ділянках каналу є однією з вирішальних задач при подальших
розрахунках систем в залежності від температури. У випадку, коли задачею
розрахунку є визначення значення швидкості рідини , яка залежить від
температури на виході з каналу, слід враховувати методики теплообміну [33, 34].
На основі розглянутих в попередніх розділах методик розрахунків
гідравлічних систем при теплообміні, запропоновано наступне.
Використовуючи типову схему моделі каналу, необхідно розпочинати
розрахунок швидкості в каналі з накладання початкових умов. Тобто, на початку
моделювання в каналі, в якому робоча рідина знаходилася без динамічних змін
та набула значення температури навколишнього середовища , підводиться
рідина зі швидкістю при значенні в’язкості системи живлення .
Висновки до розділу 2
За результатами дослідження щодо підвищення ефективності приводів
мобільних агрегатів, з врахуванням розподілу енерговтрат в гідравлічній системі
гідроприводу та впливу температурного фактору на роботу приводу в перехідних
температурних режимах під час експлуатації, запропонований ступеневий
розподіл температурних значень вздовж гідравлічних каналів, дає можливість
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отримати, як результат, залежності зміни в’язкості від температури та по довжині
траєкторії руху рідини, тобто μі=f(Tі,li), ρі=f(Tі,li), Ui=f(Tі,li), Δpі=f(Tі,li), що дає
змогу прогнозувати час спрацювання гідравлічного приводу при нестабільних
режимах роботи. Запропоновано та розроблено модифікований метод Торнера
для розрахунку гідравлічних каналів гідроприводу, з урахуванням зміни
температури робочої рідини по траєкторії її руху та від часу, на основі якого
побудовано уточнену математичну модель та інженерну методику, для яких
визначено умови збіжності та межі застосування, а також виконано порівняння з
результатами фізичного експерименту, які підтвердили якісне співпадання
характеристик та неперевищення похибки 25% за показником стабілізованого
значення швидкості та 35% за показником часу стабілізації [33, 34].
Визначено необхідні параметри та відповідні залежності для виконання
гідравлічних розрахунків.
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РОЗДІЛ 3
ТЕРМОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОКУ МАСТИЛА В
АВІАЦІЙНОМУ ТРУБОПРОВОДІ
Сучасні можливості моделювання і програмної реалізації дозволяють
сильно спростити процес вивчення закономірностей потоку в’язких рідин в
трубопроводах з ціллю оптимального проектування технічного обладнання. В
даному розділі приведено методику визначення впливу температурного фактору
на час стабілізації температури та швидкість мастила. За допомогою
програмного комплексу ANSYS виконано гідродинамічний розрахунок течії
мастила в трубі для різних початкових даних.
АNSYS є лідером в області технологій для інженерних розрахунків і
пропонує широку лінійку продуктів для розв'язання задач обчислювальної
гідродинаміки (CFD). Мультифізічні алгоритми ANSYS дозволяють сполучати
CFD-моделі з іншими для вирішення складних міждисциплінарних задач, таких
як гідродинаміка, теплообмін, електромагнітне перемішування розплавів [21].
3.1. Вхідні дані для моделювання
Визначення швидкості протікання рідини в певний момент експлуатації,
на певній ділянці, буде залежати не лише від геометричних параметрів приводу,
а в основному від реологічних характеристик самої рідини. Наприклад, щоб
знайти швидкість, потрібно знати значення температури на і-й ділянці, яке
впливає на в’язкість, утворюючи ланцюг залежності швидкості від температури.
Ця залежність суттєва як для місцевих так і для лінійних розрахунків втрат тиску.
При різних значеннях температури будуть різні значення гідравлічного
коефіцієнта корисної дії, швидкість та стабілізація.
Під час проходження переддипломної практики на ДП Антонов було
визначено характеристики мастила (табл. 3.1) [22] та трубопроводу.

31

Таблиця 3.1
Характеристики мастила АМГ-10
Рідина

АМГ-10

Основа рідини

Очищена нафтова фракція (гас)

Зовнішній вигляд

Прозора, червоного кольору

Густина, г/см3

0.833-0.850

Інтервал робочих
температур, °С
Температура спалаху, °С
Температура
самозапалювання, °С

Від - 60 до +125
92-105
290-310

Температура застигання, °С

-70 (не вище)

Поверхневий натяг, Дн/см

28.9

Кінематична в'язкість (ACT)
при a) t=+20°C; б) t=+50°C.
Токсичні властивості
Матеріали, що працюють у
контакті з рідиною

а) 20-23 та б) 10-11.3
Малотоксична
Практично будь-які

Характеристика трубопроводу:
- Довжина – 6 м.
- Внутрішній діаметр – 0,01м.
- Товщина стінки – 1,2мм.
- Матеріал – мідь.
- Шорсткість – 0.4-1,6.
- Тиск подачі - 21 МПа;
- Середня швидкість рідини – 1,5м/с;
- Всмоктувальна лінія;
- Траєкторія пряма.
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3.2. Моделювання потоку мастила для визначення часу стабілізації
температури та швидкості
При

проведенні

моделювання

було

прийнято

розглядати

три

температурних режими та розділити їх на три досліди (табл. 3.2).
Таблиця 3.2
Початкові значення температури для досліджень
Значення температури

Дослід

рідини в трубі, t(°С)

Значення температури
рідини на вході, t(°С)

1

-70

+20

2

-50

+20

3

0

+40

3.2.1 Дослід 1
Температура мастила +20°С, температура трубопроводу -70°С.

Рисунок 3.1 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за t=5 хв.

На рис 3.1 зображено як змінюється температура мастила на ділянці в 1м.,
за 5 хвилин роботи. Можна зробити висновок, що майже на всій ділянці
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трубопроводу температура мастила з +20 ͦ С зменшується до діапазону -43 ͦ С +2 ͦ С.

Рисунок 3.2 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за
t=15 хв
На рис 3.2 зображено як змінюється температура мастила на ділянці в 1м.,
за 15 хвилин роботи. На рисунку чітко видно, що через 15хвилин роботи
температура після 0,8м. від початку трубопроводу стабілізується по всій довжині
каналу з температурою. Характер розподілу температури зображено на Рис 3.3.

Рисунок 3.3 – Графік розподілу температури в перерізі труби після
стабілізації
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Рисунок 3.4 – Розподіл швидкості масла на початку трубопроводу за
t=1хв та t=8 хв
Під час проведення експерименту було проаналізовано розподіл швидкості
в трубопроводі та визначено, що швидкість стає стабільною після 8 хвилини
роботи (при температурі мастила +20 ͦ С та -70 ͦ С трубопроводу). На рис 3.4
можна порівняти характер швидкості при 1хв. та 8хв. Розподіл швидкості
зображено на рис 3.5

Рисунок 3.5 – Графік розподілу швидкості в перерізі труби після
стабілізації
35

Отже, стабілізація температурного процесу при температурі мастила +20 С
ͦ
та -70 ͦ С трубопроводу відбувається приблизно через 15 хвилин після початку
роботи, а стабілізація швидкості приблизно через 8 хв.
3.2.2 Дослід 2
Температура мастила +20°С, температура трубопроводу -50°С.

Рисунок 3.6 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за t=2 хв
На рис 3.6 зображено як змінюється температура мастила на ділянці в 1м.,
за 3 хвилин роботи. Можна зробити висновок, що майже на всій ділянці
трубопроводу температура мастила з +20 ͦ С зменшується до діапазону -30 ͦ С +6 ͦ С.

Рисунок 3.7 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за t=5 хв
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На рис 3.8 зображено як змінюється температура мастила на ділянці в 1м.,
за 5 хвилин роботи. Проаналізувавши даний рисунок можна зробити висновок,
що через 5 хв. роботи температура на всій ділянці трубопроводу стає більш
внормованою, температура мастила зменшується приблизно до -30 ͦ С майже по
всій довжині.

Рисунок 3.8 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за
t=8 хв
На рис 3.8 зображено як змінюється температура мастила на ділянці в 1м.,
за 8 хвилин роботи. Можна побачити, що через 8хв. роботи температура після
0,65м. від початку трубопроводу достатньо стабілізується по всій довжині каналу
з температурою близько -35 ͦ С. Характер розподілу температури зображено на
Рис 3.9.

Рисунок 3.9 – Графік розподілу температури в перерізі труби після
стабілізації
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Рисунок 3.10 – Розподіл швидксті масла на початку трубопроводу за
t=1хв та t=3 хв
Під час проведення експерименту було проаналізовано розподіл швидкості
в трубопроводі та визначено, що швидкість стає стабільною після 3 хвилини
роботи (при температурі мастила +20 ͦ С та -50 ͦ С трубопроводу). На рис 3.10
можна порівняти характер швидкості при 1хв. та 3хв. Розподіл швидкості
зображено на рис 3.11.

Рисунок 3.11 – Графік розподілу швидкості в перерізі труби після
стабілізації
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3.2.3 Дослід 3.
Температура мастила +40°С, температура трубопроводу 0°С.

Рисунок 3.12 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за t=10
сек.

Рисунок 3.13 – Розподіл температури масла на початку трубопроводу за t=30
сек
При проведенні досліду при температурі мастила +40°С та 0°С
трубопроводу було визначено, що стабілізація температури проходить доволі
швидко. Повна стабілізація проходить приблизно через 30 секунд після початку
роботи, температурний режим стає стабільним після проходження ділянки в 80
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см. Стабільною температурою виходячи з рис 3.12 та рис 3.13 можна назвати
5°С. Характер розподілу температури зображено на Рис 3.14.

Рисунок 3.14 – Графік розподілу температури в перерізі труби після
стабілізації.

Рисунок 3.15 – Розподіл швидкості масла на початку трубопроводу за
t=10 сек та t=30 сек
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Виходячи з рис 3.15 можна зробити висновок, що при температурі мастила
+40 ͦ С та 0 ͦ С трубопроводу стабілізація швидкості проходить одночасно зі
стабілізацією температури. Розподіл швидкості зображено на рис 3.16

Рисунок 3.16 Графік розподілу швидкості в перерізі труби після
стабілізації
Висновок до розділу 3
Отже, в цьому розділі для проведення моделювання потоку рідини в
авіаційному трубопроводі було прийнято три температурних режими та
розділено їх на відповідні досліди. Моделювання виконувалось в програмному
забезпеченні ANSYS.
Щодо температурного режиму можна зробити висновок, що час
стабілізації проходить найшвидше при додатних температурах, ніж мінусових,
так час стабілізації рідини при мінусових температура довший, що в деяких
випадках не є припустимим. В першому досліді час стабілізації температури
приблизно 15 хв., в другому – 8 хв., а в третьому 0,5 хв..
Стабілізація швидкості протікає швидше в перших двох дослідах в
залежності від температури, а в третьому досліді час стабілізації швидкості та
температури приблизно рівний. Час нормування швидкості в досліді 1 та 2 є
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меншим приблизно у два рази ніж температури. Тому, в першу чергу потрібно
звертати увагу на стабілізацію температури в трубопроводі.
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РОЗДІЛ 4
СИСТЕМА ПЛАВНОГО КЕРУВАННЯ ПРИВОДОМ МЕХАНІЗАЦІЇ
ЗАКРИЛКАМИ ЛІТАКА
4.1. Проблема гідравлічної системи комбінованого приводу механізації
Гідравлічна система керування закрилками та передкрилками живиться від
єдиного джерела живлення. Номінальний тиск в системі рівний 21 МПа.
Принципова гідравлічна схема комбінованого приводу механізації закрилок та
передкрилок зображена на рис. 4.1 [33, 34].

Рисунок 4.1 – Схема гідравлічна керування закрилками
Відповідно до даної схеми можна побачити, що при випуску чи прибиранні
закрилок робоча рідина при поступленні до гідродвигуна моментально
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призводить його в дію. Так як номінальний тиск в системі досить великий то на
валу гідромотора виникає велике навантаження та крутний момент, що
призводить до різкого випуску закрилок, що в свою чергу негативно
проявляється на зносостійкості механічних частин комбінованого приводу
механізації та механіці самого крила.
Такі процеси можуть призвести до часткового або повного не спрацювання
випуску або прибирання закрилок (рис 4.2.).

Рисунок 4.2 – Виведені з ладу закрилки
Отже, ця проблема є важливою, так як, не спрацювання цих елементів
може призвести до аварії і, що найгірше до загрози людському здоров’ю.
4.2. Вирішення проблеми
Запропонованим вирішенням даної проблеми є встановлення в гідравлічну
систему розподільник повного пуску (включення). Встановивши його перед
гідравлічним мотором можна отримати плавне повертання закрилок та
передкрилок, що значно зменшить крутний момент на валу, мінімізує удари
закрилок об корпус крила, тим самим збільшить довговічність закрилок та
мінімізує варіант виникнення неполадок під час експлуатації, що в свою чергу
збільшить безпеку при перелеті.
Дослідивши існуючі аналоги був спроектований розподільник плавного
пуску (Рис. 4.3.).
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Рисунок 4.3 – Складальне креслення гідравлічного розподільника
плавного пуску
Даний

розподільник

являється

двопозиційний

та

дволінійний

з

гідравлічним управлінням.
При

включенні

живлення

робоча

рідина

через

підвід,

через

нерегульований дросель 3. поступає в каперу П і через отвір в золотнику 2.
поступає в камеру Д, заповнюючи її вона створює додаткову жорсткість для
золотника, що забезпечить більшу плавність переключення золотника. Рідина з
камери Д відводиться через дренажну лінію, яка регулюється дроселем 5.
Управління виконується шляхом подачі мастила по каналу У, через
регульований дросель 4. Сигнал управління повільно переміщує золотник 2. За
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рахунок конусності золотника, опору пружини 10, опору рідини в камері Д,
подача рідини на виконуючий орган виконується плавно.

Рисунок 4.4 – Умовне позначення розподільника плавного пуску
Розподільник такого призначення найкраще ставити між апаратом
керування та виконуючим апаратом, щоб напряму забезпечити плавність
виконання потрібної нам дії. В нашому випадку гідравлічний розподільник буде
встановлено

безпосередньо

між

клапаном

включення/виключення

випуску/прибирання закрилок та передкрилок та гідравлічним мотором
(Рис.4.5.).
Було розроблено принципову схему, та зроблені відповідні креслення
елементу плавного пуску, яку показано в 3D моделі на рис. 4.6.

Рисунок 4.5 – Схема гідравлічна, принципова керування закрилками та
передкрилками
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Рисунок 4.6 – 3D модель гідравлічного розподільника плавного пуску
4.3. Розрахунок параметрів розподільника та модернізованої схеми
В системах мобільного гідроприводу традиційними є високі вимоги до
масо-габаритних і енергетичних показників. Це викликано тим, що збільшення
маси чи габаритів означає відповідне зменшення вантажопід’ємності, дальності
пересування, маневреності та інших експлуатаційних показників мобільних
об’єктів. Необхідно відзначити, що масо-габаритні показники, в основному,
формуються на етапі проектування та інженерних розрахунків. Ступінь
наближення розрахункової моделі пристроїв гідросистем до реальних процесів
під час експлуатації є визначальною при розв’язку протиріччя між масогабаритно-енергетичною збитковістю при проектуванні та функціональною
відповідністю під час експлуатації [23,24].
При дослідженні та обґрунтуванні впливу конструктивних параметрів, що
створюють гідравлічні опори в пристроях, на роботу гідравлічних систем,
вияснено, що для більшості місцевих гідравлічних опорів впливає не лише
режим протікання, але і умови підводу його до даної ділянки, профіль
швидкостей і степінь турбулентності на вході і т.п.
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Робочим тілом гідросистеми на більшості літаків ГА вітчизняного
виробника є авіаційне мастило на нафтовій основі та синтетичні АМГ-10
(Таб.4.1.). Насиченість сучасних літаків системами гідроприводу така, що
загальна довжина трубопроводів сучасного пасажирського авіалайнера може
досягати декількох кілометрів.. Рідину для гідросистем сучасного літака може
бути обрано лише на основі ретельного дослідження його фізико-хімічних
властивостей, вивчення впливу її на матеріали агрегатів і ущільнювальних
матеріалів гідросистем, дослідження її робочих характеристик на стендах, в
очікуваних умовах експлуатації для агрегатів і гідросистем взагалі [25,26,27].
Гідравлічні мастила (робочі рідини для гідравлічних систем) поділяють на
нафтові, синтетичні і водогліколеві [28]. За призначенням їх ділять відповідно до
області застосування.
Таблиця 4.1
Характеристики мастила АМГ-10
Рідина

АМГ-10

Основа рідини

Очищена нафтова фракція (гас)

Зовнішній вигляд

Прозора, червоного кольору

Густина, г/см3

0.833-0.850

Інтервал робочих температур, °С

Від - 60 до +125

Температура спалаху, °С

92-105

Температура самозапалювання, °С

290-310

Температура застигання, °С

-70 (не вище)

Поверхневий натяг, Дн/см

28.9

Кінематична в'язкість (ACT) при a)
t=+20°C; б) t=+50°C.

а) 20-23 та б) 10-11.3

48

Таблиця 4.2
Значення густини та кінематичної в’язкості мастила АМГ-10 при різних
температурах
Температура

Густина

Кінематична в’язкість

t,°C

ρ, кг/м3

ν, сСт

20

835,6

21

40

821,8

12,62

60

808,4

8,48

4.4. Розрахунок гідравлічної схеми керування закрилками при різних
температурах, з встановленим розподільником
Розрахунки будуть проводитись відповідно до схеми представленої на
Рис.4.5., а саме для лінії керування випуску закрилок.
Визначимо число Рейнольдса для кожного трубопроводу з використанням
рідини АМГ-10 при t=20°С [1-5, 10, 13]:

𝑅𝑒 =

𝑉∙𝑑
,
𝜈

де V — середня швидкість рідини;
d — стандартний діаметр;
𝜈 — коефіцієнт кінематичної в'язкості робочої рідини з Таб. 4.2.

𝑅𝑒 =

6∙0,01
21∙10−6

= 2850 – турбулентний режим.
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Рисунок 4.7 – Схема гідравлічна керування закрилками

4.4.1. Розрахунок втрат по довжині трубопроводів для випуску закрилок при
різних температурах рідини
Втрати тиску по довжині трубопроводу визначається за формулою [1-5]:

𝑙 𝑉2
∆𝑝𝑙 = 𝜌 ∙ 𝜆 ∙ ∙ ,
𝑑 2
де 𝜌 – густина робочої рідини з Таб. 2.2.;
𝜆 – коефіцієнт гідравлічного опору;
𝑙 – довжина ділянки трубопроводу.
Втрати тиску по довжині трубопроводу з використанням рідини АМГ-10
при t=20°C:
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- Лінія нагнітання:
1,9 62
∆𝑝𝑙1 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙ = 118156 Па;
0,01 2
0,65 62
∆𝑝𝑙2 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 40395 Па;
0,01 2
2,7 62
∆𝑝𝑙3 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙ = 167845 Па;
0,01 2
1,15 62
∆𝑝𝑙4 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 71467 Па;
0,01 2
0,0115 62
∆𝑝𝑙5 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 714 Па;
0,01 2
0,0031 62
∆𝑝𝑙6 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 192 Па;
0,01 2
0,0065 62
∆𝑝𝑙7 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 403Па;
0,01 2
0,057 62
∆𝑝𝑙8 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 3541Па;
0,01 2
0,0075 62
∆𝑝𝑙9 = 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 466 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙10

0,0134 62
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 870 Па;
0,01 2

51

∆𝑝𝑙11

0,007 62
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 434 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙12

0,014 62
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 869 Па;
0,01 2

- Лінія зливу:

0,009 22
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 62 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙13

∆𝑝𝑙14

0,0167 22
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 115 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙15

1,75 22
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 12082 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙16

3,15 22
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 21747 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙17

1,12 22
= 863 ∙ 0,04 ∙
∙
= 7732 Па.
0,01 2

Сума втрат тиску по довжині в трубопроводі при t=20°C буде дорівнювати:

∑ ∆pд = 447090 Па.

Втрати тиску по довжині трубопроводу з використанням рідини АМГ-10
при t=40°C:
- Лінія нагнітання:
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1,9 62
∆𝑝𝑙1 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙ = 112312 Па;
0,01 2
0,65 62
∆𝑝𝑙2 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 38422 Па;
0,01 2
2,7 62
∆𝑝𝑙3 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 159602Па;
0,01 2
1,15 62
∆𝑝𝑙4 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 67978 Па;
0,01 2
0,0115 62
∆𝑝𝑙5 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 679 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙6 = 821 ∙ 0,04 ∙

0,0031 62
∙
= 183 Па;
0,01 2

0,0065 62
∆𝑝𝑙7 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 386 Па;
0,01 2
0,057 62
∆𝑝𝑙8 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 3370;
0,01 2
0,0075 62
∆𝑝𝑙9 = 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 443 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙10

0,0134 62
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 792 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙11

0,007 62
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 413 Па;
0,01 2

53

0,014 62
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 827 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙12

- Лінія зливу:
0,009 22
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 59 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙13

∆𝑝𝑙14

0,0167 22
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 109 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙15

1,75 22
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 11494 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙16

3,15 22
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 20689 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙17

1,12 22
= 821 ∙ 0,04 ∙
∙
= 7356 Па.
0,01 2

Сума втрат тиску по довжині в трубопроводі при t=40°C буде дорівнювати:

∑ ∆pд = 428792 Па.

Втрати тиску по довжині трубопроводу з використанням рідини АМГ-10
при t=60°C:
- Лінія нагнітання:
1,9 62
∆𝑝𝑙1 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 110534Па;
0,01 2
0,65 62
∆𝑝𝑙2 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 37814 Па;
0,01 2
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2,7 62
∆𝑝𝑙3 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙ = 157075 Па;
0,01 2
1,15 62
∆𝑝𝑙4 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 66902 Па;
0,01 2
0,0115 62
∆𝑝𝑙5 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 669 Па;
0,01 2
0,0031 62
∆𝑝𝑙6 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 180 Па;
0,01 2
0,0065 62
∆𝑝𝑙7 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 378 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙8 = 808 ∙ 0,04 ∙

0,057 62
∙
= 3316;
0,01 2

0,0075 62
∆𝑝𝑙9 = 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 436 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙10

0,0134 62
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 779 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙11

0,007 62
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 407 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙12

0,014 62
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 814 Па;
0,01 2

- Лінія зливу:
∆𝑝𝑙13

0,009 22
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 57 Па;
0,01 2
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∆𝑝𝑙14

0,0167 22
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 105 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙15

1,75 22
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 11312Па;
0,01 2

∆𝑝16

3,5 22
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 22624 Па;
0,01 2

∆𝑝𝑙17

1,12 22
= 808 ∙ 0,04 ∙
∙
= 7239Па;
0,01 2

Сума втрат тиску по довжині в трубопроводі при t=60°C буде дорівнювати:
∑ ∆pд = 420641Па.

Місцеві втрати для випуску закрилок при різних температурах
Сумарні втрати тиску в місцевих опорах:
∑ ∆pм = ∑ ∆𝑝мк + ∑ ∆𝑝мт .
- при 20°С:
∑ ∆pм = 182364 + 140028 = 322392 Па;
- при 40°С:
∑ ∆pм = 176458 + 137678 = 314136 Па;
- при 60°С:
∑ ∆pм = 179300 + 113549 = 292849 Па;
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4.4.2 Визначення втрат тиску на гідравлічних апаратах для випуску закрилок.
Гідравлічні втрати тиску в гідроапаратах зазвичай вибирають з паспортних
даних. Розглядаючи Рис.2.1. можна побачити, що на лінії випуску закрилок є
достатньо апаратів, які створюють втрати тиску в системі, тому ними нехтувати
не можна. Занесемо дані втрат тиску в кожному з апаратів до Таблиці 4.3.
Паспортні дані апаратури були представлені ДП «Антонова».
Таблиця 4.3.
Втрати тиску на гідроапаратах, що знаходяться на лінії випуску закрилок
Позначення на
схемі

Назва апарату

Кількість
апаратів

∆р, МПа

Кзв1…Кзв3

Клапан зворотній

3

0,243

Ф1

Фільтр

1

0,527

Квк

Клапан включення

1

0,235

Р1…Р3

Розподільник з
гідравлічним
керуванням

3

0,178

Р5…Р7

Розподільник з
електромагнітним
керуванням

2

0,124

Рпп

Розподільник
плавного пуску

1

1

ГМ

Гідромотор

1

10,0671

Кп

Клапан переливний

1

1,962

Ф2

Фільтр зі зворотнім
клапаном

1

0,420
Ʃ∆рга=16,3801МПа
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4.4.3. Визначення сумарних втрат тиску в лінії керування закрилками при різних
температурах
Сумарні втрати тиску в гідросистемі визначаються як сума втрат тиску по
довжині, місцевих втрат та втрат на гідроапаратах [1-5]:
∑ ∆pс = ∑ ∆𝑝д + ∑ ∆𝑝м + ∑ ∆𝑝га .
Визначення сумарних втрат тиску при t=20°С:
∑ ∆pс = 0,447090 + 0,332392 + 13,3801 = 16,159582 МПа.
Визначення сумарних втрат тиску при t=40°С:
∑ ∆pс = 0,428797 + 0,314136 + 13,3801 = 16,123033 МПа.
Визначення сумарних втрат тиску при t=60°С:
∑ ∆pс = 0,420641 + 0,292849 + 13,3801 = 16,093573 МПа.
Проведена оцінка перепаду тиску в системі, що показано на рис. 4.8.

Рисунок 4.8 – Розподілення втрат тиску в системі керування закрилками
Висновок до розділу.
Можна зробити висновок, що при любій температурі найбільша втрата
тиску є на гідромоторі, що забезпечує великі втрати у всій системі, навіть
враховуючи перепад тиску

та витрату на нашому розподільнику, але при

номінальному тиску 21Мпа система повинна справлятись з поставленою
задачею.
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РОЗДІЛ 5
ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
В цьому розділі проводиться аналіз охорони праці на робочому місці під
час дипломного проектування. Завданням диплому є теоретичне моделювання
потоку рідини в гідравлічному трубопроводі. Проектування проводилося в
кімнаті студентського гуртожитку з використанням персонального комп’ютера.
Поліпшення умов праці, підвищення її безпеки та нешкідливості має
велике соціальне та економічне значення і безпосередньо впливає на підвищення
продуктивності праці
В даному розділі розглянуті питання електробезпеки, пожежної безпеки та
мікроклімату.
5.1.

Пожежна безпека

У дипломній роботі передбачено проведення ряду заходів, що спрямовані
на забезпечення пожежної безпеки в приміщенні.
Перелік документів за якими дотримується протипожежний захист
гуртожитку:
1. ОНТП

24-86.

(НАПБ

Б.07.005-86)

«Определение

категорий

помещений и зданий по взрывопожарной опасности».
2. НАПБ А.01.001-2012 Правила пожежної безпеки в Україні.
3. СНиП 2.01.02-85. «Противопожарные нормы проектирования
зданий и сооружений».
Особливостями пожежної небезпеки гуртожитку є:
 відсутністю пожежної спец. техніки, необхідної для евакуації людей;
 значно більший необхідний час евакуації людей (велика висота
будівель, велика протяжність евакуаційних шляхів);
 швидке розповсюдження диму по сходовим клітинам, ліфтовим
шахтам, сміттєпроводам, вентиляційним каналам та ззовні будівлі.
Устрій протипожежного захисту:
 установки димовидалення із коридорів поверхів;

 внутрішній п/п водопровід;
 вогнегасник.
Основні запобіжні заходи і правила пожежної безпеки при експлуатації
електричних та нагрівальних приладів, що використовуються у побуті, такі:
 нагрівальні прилади можна встановлювати тільки на негорючі
підставки;
 забороняється залишати прилади, що включені, без нагляду;
 забороняється включати в одну розетку одночасно декілька
приладів;
 необхідно спостерігати за щільністю контактів в місцях приєднання
проводів приладів до вилки, клем між собою тощо;
 небезпечно замінювати запобіжники, що перегоріли, в телевізорах,
приймачах і інших побутових приладах саморобними або плавкими
запобіжниками;
 забороняється

користуватися

саморобними

нагрівальними

приладами.
Значну кількість пожеж у житловому секторі складають пожежі від
побутових газових приладів. Основною причиною цих пожеж є витікання газу
внаслідок порушення герметичності трубопроводів, з'єднувальних вузлів або
через пальники газових плит. Саме тому у разі появи запаху газу у приміщенні
не можна запалювати сірники, запальнички, вмикати і вимикати електричні
вимикачі, входити у приміщення з відкритим вогнем або з цигаркою - все це
може викликати вибух газу.
Якщо витікання газу відбувається з відкритого крана на газовому приладі,
то його треба закрити, ретельно провітрити приміщення і тільки після цього
можна запалювати вогонь. У випадку витікання газу в результаті пошкодження
приладів, користування ними необхідно припинити і негайно повідомити в
контору газового господарства.
Категорично забороняється користуватися вогнем для виявлення витоку
газу із балонів і газових приладів, для цього можна застосовувати тільки мильний
розчин.
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5.2. Загальна характеристика робочої зони під час виконання дипломного
проекту
Робочою зоною являлась робоча кімната, яка була постійним робочим місцем під
час розробки дипломної роботи (рис.5.1). Характеристика житлової площі з
врахування проживання 2 осіб в кімнаті наведена в Таб.5.1.
Таблиця 5.1.
Характеристика житлової площі з врахування проживання 2 осіб в кімнаті
Мінімальне
значення
Житлова площа на 1 особу, м2

Дійсне значення

6

9

20

22,5

Ширина прорізу дверей, м

0,8

0,8

Розміри вікна, м2

0,9

1,4

Об’єм житлового приміщення
на 1 особу, м3

Величини показників мікроклімату у робочій зоні порівнюються з
оптимальними показниками умов мікроклімату приміщень. Виходячи з
«Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99,
визначаємо дану роботу, як легку фізичну роботу (категорія I) при якій витрата
енергії дорівнює 105 - 140 Вт (90 - 120 ккал/год.) - категорія Iа, тобто робота,
що виконуються сидячи і не потребують фізичного напруження.
Мікрокліматичні

умови

приміщень

характеризуються

такими

показниками:
- температура повітря;
- відносна вологість повітря;
- швидкість руху повітря;
- інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінення;
- температура поверхні.
Параметри мікроклімату робочого місця представлені в табл. 5.2.
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Таблиця 5.2.
Параметри мікроклімату робочого місця
Категорія Іа.
Теплий період року
Температура
повітря, °С
Відносна вологість,
%

Допустиме

Дійсне

Відповідність

значення

значення

нормам

22-24

22

Відповідає

60-40

55

Відповідає

0,1

Відповідає

Не більше

Швидкість руху, м/с

0,1

Рисунок 5.1. – План робочого приміщення
Проаналізувавши мікроклімат на робочому місці можна зробити
висновок, що він відповідає вимогам.

5.3 Освітлення
Визначаю згідно ДБН В.2.5.-28-2012 нормоване значення освітленості у
робочому приміщенні.
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На підставі характеристики системи освітлення і розмірів приміщення
визначте фактичну освітленість у приміщенні. Для цього визначаємо індекс
приміщення i по формулі:
𝑖=

𝑎∙𝑏

ℎ𝑐

=
(𝑎+𝑏)

4∙4,5
1,6∙(4+4,5)

= 2,05,

де a =4,5 м і b =4 м довжина і ширина приміщення,
hc = 1,6 м– висота підвісу світильника над робочою поверхнею.
Виходячи з індексу приміщення (і) та коефіцієнтів відбиття стелі, стін і
підлоги (ρсл, ρсн, ρп ), визначте коефіцієнт використання світлового потоку η.
Стеля приміщення свіжопобілена ρсл = 70%, стіни мають світло сірий колір
ρсн = 50%, підлога з дубового паркету ρп=30%. Висота робочої поверхні hр
становить 0,8м.
Для встановленої системи освітлення визначимо нормоване значення
освітленості, яке залежить від характеристики зорової роботи при роботі над
дипломною роботою: 𝑠о = 3 мм - мінімальний розмір об’єкта, що розпізнається,
характеристика фону – світла, контраст об’єкта розпізнавання з фоном –
великий.
З заданих параметрів можемо встановити, що Ен = 200, лк.
Виходячи з типу ламп, а саме двіт LED (світлодіодні) лампи потужністю
20 Вт, світловий потік відповідатиме значенню 𝐹л =3000 лм.
Визначаємо фактичне значення освітленості в приміщенні Eф:

𝐸ф =

𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂
,
𝑆 ∙ 𝑘з ∙ 𝑧

де N=2 – кількість світильників, од.,
n=– кількість ламп в світильнику, од.,
η=0,56 – коефіцієнт використання світлового потоку,
S=18 м2 – площа приміщення,
kз=1,5 – коефіцієнт запасу,
z=1,1– коефіцієнт нерівномірності.
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Eф =

3000 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 0,56
= 93,9, лк
18 ∙ 1,5 ∙ 1,1

Порівняємо фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні
задана система загального штучного освітлення, з нормативним значенням
штучного освітлення робочої зони.
Eн −Eф
200 − 93,9
∙ 100% =
∙ 100% = 53%
Eн
200
Оскільки маємо невідповідності освітленості приміщення нормам,
розрахуймо необхідну кількість світильників та зобразимо умовну схему їх
розташування.
Кількість світильників Nр, необхідних для досягнення оптимального
значення освітленості:
𝑁𝑝 =

𝑆 ∙ 𝑘з ∙ 𝑧 ∙ 𝐸н 18 ∙ 1,5 ∙ 1,1 ∙ 200
=
=4
𝐹л ∙ 𝑛 ∙ 𝜂
3100 ∙ 1 ∙ 0,56

Освітленість з оптимальною кількістю світильників:

𝐸р =

𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂 3100 ∙ 4 ∙ 1 ∙ 0,56
=
= 187,9, лк
𝑆 ∙ 𝑘з ∙ 𝑧
18 ∙ 1,5 ∙ 1,1

Повторно проведемо порівняння фактичного значення освітленості з
нормативним значенням штучного освітлення робочої зони.
𝐸н −𝐸ф
200 − 187,9
∙ 100% =
∙ 100% = 6,05%
𝐸н
200
Отже, на підставі отриманих результатів можна відзначити відповідність
перерахованої системи штучного освітлення у розглянутому приміщенні
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нормативним

вимогам,

оскільки

відхилення

фактичного

значення

від

нормативного на 10%.
5.4 Правила безпеки при роботі з отруйними технічними речовинами
Так як при проектуванні може виникнути необхідність вивчення
реологічних властивостей при змішуванні рідин то буде доцільним розглянути
правила безпеки поводження з технічним рідинами.
Технічні рідини, які при недотриманні правил поводження з ними можуть
викликати отруєння організму людини, отримали найменування отруйних.
До них відносяться охолоджуючі, тормозні, пускові, протиобледенільні
рідини і різноманітні розчинювачі. Це БСК, АСК, етиленгліколь, дихлоретан,
бензол, толуол, ксилол, метиловий спирт, етильованібензини, мастила з
отруйними присадками та інше.
Для попередження отруєнь, військовослужбовець, дотримуйся наступних
правил:


перед прийомом на роботу, пов’язану з ОТР, необхідно пройти медичний
огляд, а безпосередньо перед початком робіт – інструктаж із заходів
безпеки і правил поводження з ОТР;



не засмоктувати рідину ротом при її переливанні, для переливання
використовувати насос;



під час робіт з ОТР не палити й не приймати їжу;



всі ємкості, тара, мірний посуд повинні мати надпис «Отрута»,
забороняється залишати рідину в пляшках, стаканах, так як її можуть
помилково випити для задоволення спраги;



при небезпеці розбризкування рідини необхідно користуватися захисними
окулярами;



при роботі з розчинювачами в приміщенні необхідно вмикати вентиляцію,
відчиняти фрамуги;



при появі подразнення дихальних шляхів необхідно надягати протигаз;



зачищення резервуарів проводити тільки в шланговому протигазі із
рятувальним поясом на тросі, в захисному комбінезоні, гумових чоботах і
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брезентових рукавицях, з обов’язковою страховкою особою, що
знаходиться поза цистерною;


спеціальний одяг поглинає пари технічних рідин, тому після роботи його
потрібно зняти і зберігати в спеціальній шафі;



після закінчення робіт необхідно прийняти душ або ретельно вимити з
милом руки, обличчя, шию;



для миття рук, прання одягу забороняється використовувати розчинювачі,
етилований бензин.
У випадку попадання рідини в шлунок необхідно якомога швидше випити

1,5 — 2 літри чистої води або 2% розчин харчової соди і викликати блювоту. При
попаданні на шкіру необхідно обмити уражену ділянку шкіри водою з милом,
змінити спеціальний одяг, а при необхідності, і натільну білизну. Ураженого слід
негайно доставити в лікувальний заклад.
Висновки до розділу 5
При розробці даного розділу мною було розглянуто такі питання, як
фактори виникнення пожеж у гуртожитку, засоби і заходи щодо запобігання
пожеж,

проаналізовано

мікроклімат

приміщення,

виконано

розрахунок

освітленості приміщення, правила безпеки при роботі з отруйними технічними
речовинами і дано рекомендації щодо покращення освітлення. Дане приміщення
відповідає діючим стандартам та дозволам МОЗ України.

66

РОЗДІЛ 6
СТАРТАП-ПРОЕКТ КОНСТРОЮВАННЯ РОЗПОДІЛЬНИКА ПЛАВНОГО
ПУСКУ
Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартаппроекту для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового
впровадження та можливих напрямів реалізації цього впровадження.
6.1. Опис ідеї проекту
У таблиці 6.1. надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки
застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару [29].
Таблиця 6.1. – Опис ідеї стартап- проекту
Зміст ідеї

Напрямки

Вигоди для

застосування

користувача

Встановлення

1. Авіаційне

Підвищення точності

розподільника плавного

констроювання

випуску закрилок

пуску для покращення

літака

роботи випуску закрилок

2. Системи керування

Підвищення

літака.

механізмів та машин

ефективності роботи
приводів та
зменшення витрат на
ресурси

6.2. Технологічний аудит ідеї проекту
Оскільки ідея проекту полягає в новому технологічному способі
регулювання випуску закрилок, то аудит може мати такі варіанти рішення:
 обладнання системи (всі виконавчі органи) зроблено з металу;
 створення

системи

можна

зробити

вручну,

або

використати

роботизовану техніку.
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6.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту
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 [35, 34].
Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка
розвитку ринку (таблиця 5.2.).
Таблиця 6.2.
Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту
Показники стану ринку

№

Характеристика

(найменування)

1

Кількість головних гравців, од

4

2

Загальний обсяг продаж, грн/ум.од

6 млн. дол.

3

Динаміка ринку (якісна оцінка)

Зростає

4
5

Наявність обмежень для входу (вказати
характер обмежень)

Відсутні

Специфічні вимоги до стандартизації та EN ISO 4413: 2010 Безпека машин
сертифікації

Приводи гідравлічні. Загальні
правила і вимоги безпеки для
систем і їх компонентів[34].

6

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

6%

З таблиці 6.2. 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 6.3.)
[30].
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Таблиця 6.3.
Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту
Відмінності у
Потреба, що

Цільова аудиторія

поведінці різних

формує

(цільові сегменти

потенційних

ринок

ринку)

цільових груп

Вимоги споживачів
до товару

клієнтів
Підвищення

1) Будівельна

1) Різний тип

1) Легке

точності

промисловість;

обладнання;

встановлення

випуску

2) Транспортна

2) Різні

системи;

закрилок

промисловість;

потужності

2) Ремонтна-

літака

3) Авіаційна

виробництва

придатність;

промисловість;

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 6.4. 6.5.). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення значущості [31].
Таблиця 6.4.  Фактори загроз
№
п/п
1

Фактор
Вартість

Зміст загрози
Вартість виготовлення

Можлива реакція компанії
Відмова від становлення

вища у порівнянні з
іншими типами
2

Строк служби

Строк служби має бути

Заміна на нову систему

більшим ніж строк

іншого постачальника.

окупності системи

Відмова від подальшої
співпраці
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Таблиця 6.5.
Фактори можливостей
№

Фактор

п/п
1

Зміст можливості

Можлива реакція компанії

Підвищення

Скорочуються витрати Перехід на систему даного

точності

на коригування та

позиціонування настройку системи

типу для всіх етапів
виробництва, де необхідне
точне позиціонування

2

Зменшення

Зменшення

Зниження вартості вихідного

витрат на

собівартості продукту, продукту

систему

що випускається

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси
конкуренції на ринку (таблиця 6.6.).
Таблиця 6.6.
Ступеневий аналіз конкуренції на ринку
В чому
Особливості
конкурентного середовища

проявляється
дана
характеристик
а

Вплив на діяльність
підприємства (можливі дії
компанії, щоб бути
конкурентоспроможною)

1. Вказати тип конкуренції

монополістич

У разі монополістичної

- монополія/олігополія/

на

конкуренції легко заснувати

монополістична/чиста

нову фірму або залишити
ринок. Нові продавці часто
відчувають труднощі з новими
для покупців торговельними
марками і послугами.

2. За рівнем конкурентної
боротьби

Національна

Національна конкуренція
сприяє вливанню капіталів і
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-

товарів державою та

локальний/національний/…

інвесторами, створює
конкурентну боротьбу

3. За галузевою ознакою

внутрішньога

Сприяла зниженню витрат

- міжгалузева/

лузева

виробництва, впровадженню

внутрішньогалузева

НТП, підвищенню
ефективності виробництва.

4. Конкуренція за видами

товарно-

Конкуренція між різними

товарів:

родова

видами товарів, які можуть

- товарно-родова

виконувати подібні функції.

- товарно-видова
- між бажаннями
5. За характером

Нецінова

Головною конкурентною

конкурентних переваг

перевагою є точність

- цінова / нецінова

позиціонування.

6. За інтенсивністю

Марочна

ситуація на ринку, де компанія

- марочна/не марочна

розглядає як своїх конкурентів
компанії, що пропонують
подібний продукт тим же
цільовим покупцям

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов
конкуренції в галузі (таблиця 6.7.).
Таблиця 6.7.
Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером
Складові
аналізу

Прямі

Потенційні

конкурент

конкурент

и в галузі

и

Постачальни
ки

Клієнти

Товаризамінники

71

На ринку

Бар'єри

Існує чітка

Споживачі

Посилилася

спостеріга

входу на

залежність

мають

конкуренці

ється

ринок є

від

широку

я зі сторони

тенденція

порівняно

постачальни

географію

товарів

до

незначним

ків як якості

субститутів

збільшенн

и. Вартість

продукції,

– інших

я кількості

організації

так і

типів

підприємст бізнесу

можливих

проектуван

ві

сягає 60

обсягів її

ня.

посилення

тис. дол.

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 6.7., а також із
урахуванням характеристик ідеї проекту (таблиця 6.2.), вимог споживачів до
товару (таблиця 6.3.) та факторів маркетингового середовища (таблиці 6.4.-6.5.)
визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності.
Аналіз оформлений в таблиці 6.8.
Таблиця 6.8.
Обґрунтування факторів конкурентоспроможності
№

Фактор

п/п конкурентоспроможності
1

Унікальність

Обґрунтування (наведення чинників, що
роблять фактор для порівняння
конкурентних проектів значущим)

контролю В умовах монополістичної конкуренції,

випуску закрилок

коли фактор диференціації ТМ є ключовим
засобом ведення конкурентної боротьби,
важливим є створення та підтримання
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унікального випуску, що створює певний
захист від конкурентних зіткнень [35].
2

Ціна

Такий спосіб є не дуже дорогим, то ціна на
товар є одним з засобів ведення
конкурентної боротьби. Тому чим
вигіднішою є ціна для споживача, тим
вірогідніше його вибір [35].

3

Маркетинговий бюджет

Від розміру маркетингового бюджету
залежить здатність здійснювати
маркетингову стратегію підприємства.
Маркетингові заходи мають забезпечувати
інші конкурентні переваги такі, як рівень
диференціації, лояльності, репутація
виробника, дистрибуція та просування [35].

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 6.9.).
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 6.9.
SWOT-аналіз стартап-проекту
Сильні сторони:

Слабкі сторони:

1. Унікальна конструкція;

1. Слабке самозабезпечення

2. Покращення техніко-економічних

фінансовими ресурсами;

показників установок
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3. Нижча ціна порівняно з
конкурентами

2. Відсутність чітко вираженої
маркетингової стратегії,
непослідовність в її реалізації.

Можливості:

Загрози:

1. Можливість збільшення обсягів

1. Загроза втрати споживачів

реалізації системи

внаслідок підвищення тиску зі

2. Можливість збільшення обсягів
продаж за рахунок впровадження

сторони товарів-субститутів
2. Загроза підвищення цін на

ще більш точних систем

продукт унаслідок підвищення цін

позиціонування

на сировину та її дефіциту

6.4. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту
Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який
отримає споживач. Для цього у таблиці 6.10. потрібно підсумувати результати
попереднього аналізу конкурентоспроможності товару .
Таблиця 6.10.
Визначення ключових переваг концепції потенційного товару
№
п/п
1

Потреба

Вигода, яку
пропонує товар

Ключові переваги перед конкурентами
(існуючі або такі, що потрібно
створити)

Підвищення

Підвищення

Легкість в обслуговуванні та

ефективності

якості роботи

діагностиці

Зменшення

Зниження

Невелика вартість системи

витрат на

собівартості

систему

готової

випуску
закрилок літака
2

продукції
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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
рівня доходів цільової групи споживачів (таблиця 6.11.). Аналіз проводиться
експертним методом.
Таблиця 6.11
Визначення меж встановлення ціни
Рівень цін на

Рівень цін на

Рівень доходів

Верхня та нижня межі

товари-

товари-

цільової групи

встановлення ціни на

замінники

аналоги

споживачів

товар/послугу

1,5 млрд. дол.

13-14 тис. дол. на ступінь

7-10 тис. дол.

22-25 тис.
дол.

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого
приймається рішення (таблиця 6.12.):
 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 6.12.
Формування системи збуту
Специфіка

Функції збуту, які

Глибина

закупівельної поведінки

має виконувати

каналу

цільових клієнтів

постачальник товару

збуту

Оптимальна
система збуту

Характерно для

Просування на

Канал

Канал

наукомістких галузей зі

ринок подібних

нульового складається з

специфічним і (або)

продуктів в рамках

рівня

виробника, який
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дорогим товаром, який

даної системи збуту

продає свій

може бути придбаний

не вимагає будь-якої

товар

обмеженим числом

широкої реклами.

безпосередньо

споживачів, які

Швидше потрібно

споживачам

потребують

одного разу

(через відділ

специфічних

з'ясувати, хто з

збуту, збутові

компонентах для свого

потенційних

філії, мережу

фінального продукту

покупців інновацій

фірмових

машинобудування з

може в них потребу і

магазинів,

виробництвом за

яка поточна

посилкову

індивідуальними

платоспроможність

торгівлю тощо)

замовленнями або

даного клієнта.

дрібними серіями).
Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції
маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для
позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (таблиця 6.13.).
Таблиця 6.13.
Концепція маркетингових комунікацій
Специфіка
поведінки
цільових
клієнтів

Канали

Ключові

комунікацій,

позиції, обрані

Завдання

Концепція

якими

для

рекламного

рекламного

користуються

позиціонуванн

повідомлення

звернення

цільові клієнти

я

Наукомісткі

Включають в

Конкурентне

Отримати

Головними

галузі зі

себе пряму

позиціонуванн

можливість у

елементами

специфічним

поштову

я, яке

кілька разів

структури

і (або)

розсилку,

базується на

збільшити

реклами є

дорогим

замовлення по

демонстрації

обсяг

тема

товаром, який друкованим

переваг

реклами і
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може бути

каталогам і

товарів

продажу

девіз

придбаний

продаж в

підприємства

своїх товарів

рекламної

обмеженим

режимі он-

над товарами

числом

лайн.

конкурентів.

кампанії.

споживачів
Висновки до розділу 6
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.
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
За результатами аналізу існуючих схем гідроприводів систем мобільних
агрегатів, встановлено, що температурні режими роботи привода змінюються за
рахунок реологічних показників рідини у часі та вздовж траєкторії руху рідини
в гідравлічних каналах, що унеможливлює застосування методик розрахунку
стабілізованого руху рідини для визначення граничних експлуатаційних режимів
та прогнозування часу їх відпрацювання приводом.
Встановлено, що використання ексергетичного підходу із застосуванням
логіко-функціонального моделювання багаторежимних приводів, дає змогу
визначати елементи схеми, що зумовлюють функціонально зайве зниження
енергетичної ефективності та надають обґрунтування для корегування схемного
рішення та вибору раціональних експлуатаційних параметрів.
За допомогою програмного забезпечення ANSYS була виконана модель
гідравлічного авіаційного трубопроводу та зроблені досліди при різних
температурних режимах, що дали можливість спрогнозувати час стабілізації
температури та швидкості робочої рідини та визначити діапазон температур при
яких виконавчий механізм буде працювати справно та коректно, тим самим
забезпечивши безпеку.
Через існування проблеми з стабільною роботою комбінованого приводу
механізації, а саме, зашвидке спрацювання закрилок та передкрилок на крилах
літака, був розроблений та запропонований конструктив клапана плавного
пуску. Робота цього розподільника в КПМ забезпечує плавність випуску та
прибирання закрилок та передкрилок, тим самим зменшує навантаження на
приводні вали, підшипники, тощо.
Після перерахунку системи КПМ з влаштованим в нього розподільником
плавного пуску визначено, що витрата та перепад тиску змінюються не суттєво,
всі покладені функції система плавного пуску виконує.
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