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ВСТУП 

Розвиток машинобудування в Україні вимагає створення та модернізації 

обробки матеріалів та технологій різання . У світовій практиці накопичений значний 

досвід обробки матеріалів по складному контуру з використанням механічних 

методів, плазми, лазера, гідроабразивного струменя і ін.  

Доцільність застосування різання матеріалів двофазовим гідроабразивним 

струменем визначається наступними перевагами: можливістю вирізки заготовок з 

будь-якого контуру без оплавлення крайок і викривлень; високою продуктивністю, 

точністю до 0,025-0,1 мм і шорсткістю поверхні різу Ra до 0,25-0,5 мкм. 

Гідроабразивний розкрій може бути використаний в обробці будь якого 

матеріалу, а враховуючи безпечність, екологічність та продуктивність, методика 

може застосовуватись у легкій, харчовій чи хімічній галузях промисловості нашої 

держави. 

Найефективнішим вважається використання у металургії та металообробці, 

адже такий спосіб різання матеріалу дозволяє виключає або в десятки разів скорочу 

механічну обробку (гільйотину, листоштампувальний прес, фрезерний і свердлильні 

верстати), знижує на 25-35% відходи металу, в 2-5 разів собівартість виготовлення 

складних деталей, в кілька разів скорочує час технологічного циклу.  

Нажаль верстати гідроабразивного різання є дуже габаритними та мають високу 

вартість, через що багато підприємств відмовляються від використання подібних 

технологій. 

Мета роботи полягає у створені мобільної установки гідроабразивного різання, 

дослідження значень пульсацій тиску між мультиплікатором та ріжучим 

інструментом та визначення основних характеристик агрегату. 



РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АГРЕГАТІВ ТА СИСТЕМ, МЕТА ТА 

ЗАДАЧІ ПРОЕКТУ 

 

1.1. Загальні відомості 

 

Аналізу процесів взаємодії гідроабразивного потоку рідини із перепоною 

присвячено значну кількість робіт, в яких відображено як фундаментальні аспекти 

(рух струменя у повітрі перед перепоною, натікання та розтікання потоку, зміна 

градієнтів тиску, виникнення фронту розтічної хвилі тощо) так і прикладні, зокрема, 

умови виникнення критичних напружень, що ведуть до локального деформування, 

розвитку та злиття дефектів, виникнення сітки мікро тріщин та їх зростання до 

критичних розмірів. Прикладні дослідження в основному направлені на вивчення 

методів та способів підвищення руйнівної здатності струменя, яку інколи називають 

також «проникненістю» в оброблюваний матеріал[1]. 

Основна проблематика верстатів гідроабразивної різки полягає у наявності 

великої кількості пульсацій та недостатнього тиску; низької якості різання заготовок 

через велику кількість помилок (зміна траєкторії, деформація струмення при різанні 

заготовок великої товщини або виконаних з матеріалів високої міцності ); через 

неправильно обрану робочу подачу рідини чи абразиву, тощо[1]. 

Значення тиску, пульсацій, подачі рідини та абразиву на пряму залежить від 

технологічних особливостей установки та його гідросистеми, а отже від цих чиників 

залежить і якість різу.  

Щоб визначити, які  параметри найбільш впливові, треба зрозуміти особливість 

протікання гідроабразивного струменя (рис.1.1).Дослідження особливостей 

гідроабразивного різання довело, що руйнування матеріалу двофазним струменем 

протікає за двома механізмами: механічного зношення (або процесами мікрорізання 

окремими частинками абразиву) в результаті ударів абразивних зерен, що прямують 

до оброблюваної поверхні під малими кутами та деформаційним зношенням в 

результаті ударів частинок, що натікають на поверхню під значно більшими кутами.  



При цьому перший механізм різання призводить до отримання поверхні розрізу 

з рівномірно, а другий – з нерівномірно розподіленою глибиною. Вважається також, 

що відносний вклад кожного механізму в отримання сумарної глибини залежить від 

швидкості подачі, причому, якщо швидкість подачі перевищує певне значення, то 

різання здійснюється тільки за рахунок деформаційнного зношення. Спрощена 

формула, для визначення глибини різання h, така[1]: 
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Перша складова поданого рівняння визначає механічне руйнування, друга – 

деформаційне.  Критичне значення швидкості подачі uc, при якому максимально 

проявлятиметься механізм деформаційного руйнування та буде майже відсутнє 

механічне руйнування запропоновано визначати за формулою[1]: 
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Можна зробити висновок, що найбільше на струмінь впливають: значення 

подачі рідини, абразиву та швидкість робочої подачі (залежить від тиску), а отже 

основні помилки формуються на основі цих показників. 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Розрахункова схема для визначення особливостей взаємодії 

гідроабразивного струменю з перепоною. 

Так як усі фактори безпосередньо або частково залежать від конструктивних 

особливостей верстату, необхідно вивчити конструкцію та особливості верстатів. 

 

v 

H
m

 

Евакуація 

відпрацьованої 

рідини  

Швидкість 

подачі s 

Сходинка 

руйнування  

D 

h
i 



1.2. Обладнання для гідроструминних технологій: типові конструкції та 

засоби забезпечення вимог продуктивності і якості 

 

Аналіз парку гідроструминного обладнання та перспективи його розвитку 

досить детально поданий у ряді робіт провідних фахівців у галузі струминних 

технологій.  

У цих роботах зазначається, що виробництвом і впровадженням промислового 

гідрорізного обладнання займається ряд відомих виробників []зокрема, Mc’Cartney 

Mаnufacturing Co. (Система Mc’Cartney WaterJet Systems, Сполучені Штати 

Америки), Durkopp (Німеччина, обладнання Hydro-Cutter), General Motors (відділення 

у Сполучених штатах Америки та у Сінгапурі), Belkan Ingineering, Logic Inc. 

(Сполучені штати Америки), Flow System Inc. (Сполучені штати Америки), Oliwer 

(Франція, система Loegel Jet) тощо. Роботи із виготовлення та впровадження 

гідрорізних систем ведуться науковцями України (фірма ГРОТ Лтд, Росія, та фірма 

ІНДРІС, Україна) [2]. 

Типовий верстат гідроабразивного різання «W-Jet» (Рис. 1.2), може бути 

використаний  для виконання або струминного, або струминно-абразивного 

розкроювання матеріалів товщиною до 200-300 мм і розмірами до 1900х2300 мм. 

Основні характеристики даного верстату вказані в табл.1.1. [3] 

Таблиця 1.1 

Технічна характеристика гідрорізальної машини 

№ п/п Характеристика Розм. Параметр 

1 Потужність головного приводу кВт 40 

2 Максимальний тиск МПа 400  

3 Розм. робочого столу мм 1900х2300 

4 Точність відпр. Переміщень мм 0,1 

5 Загальна потужність  кВт 45 

 

  



Гідросхема верстату наведена на рис.1.2: 

 

Рис.1.2. Схема гідравлічна принципова верстату ГАР 

 

Рис.1.3. Верстат ГАР «W-Jet» 

 

  



Конструктивно верстат складається з декількох блоків: 

1) Станція високого тиску. 

2) Станція подачі води. 

3) Бункер з абразивом та система дозування. 

4) Верстат з ріжучим інструментом. 

5) Комп’ютер з ЧПК. 

Почнемо з першого блоку , а саме станції високого тиску(Рис.1.4) [3]: 

Вихідний тиск ріжучої рідини має досягати значень 300-400 МПа, щоб 

реалізувати вказані значення використовують станцію високого тиску. Основним 

робочим органом цієї установки є гідромультиплікатор, зазвичай подвійної дії. Він 

дозволяє здійснювати стабільну подачу води та підтримувати тиск , не створюючи 

додаткових вібрацій, а отже й помилок різання. 

 

Рис.1.4. Станція високого тиску 

Гідравлічна система станції високого тиску представлена на Рис.1.5. 

Станція складається з масляного насосу, який з’єднаний і приводиться в дію 

електродвигуном.  



 

Рис.1.5. Гідравлічна схема станції високого тиску верстату ГАР 

Регульований гідронасос 1 здійснює подачу робочої рідини з баку 4, в системі 

встановлено два фільтра : всмокутючий 2 та напірний 3, через які рідина надходить в 

систему. 

Для розвантаження та безпеки системи в ній закладено запобіжний клапан 

непрямої дії 6, з встановленим клапаном розвантаження. Також в системі є реле тиску 

5. 

З насоса рідина потрапляє до електрогідравлічного розподільника 7, який 

керує роботою гідромультиплікатора подвійної дії 8. Працює мультиплікатор 

наступним чином: до поршневої порожнини потрапляє робоча рідина в вигляді масла, 

а в штокову порожнину потрапляє ріжуча рідина в вигляді води, певного ступеня 

фільтрації. При переключені розподільника 7 , робоча рідина (масло) рухає поршень, 

тим самим витискаючи воду зі штокової порожнини. Доходячи до крайнього 

положення, шток натискає кінцевик, і розподільник 7 переключається, рухаючи 

поршень в інший бік, тим самим витискаючи воду з другої штокової порожнини. При 

витисканні води з одного боку гідромультиплікатора 8, в інший бік вода нагнітається. 
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Коефіцієнт мультиплікації залежить від різниці діаметрів поршня та штоку, а 

подача – від об’єму робочих камер. 

На практиці коефіцієнт мультиплікації можна розрахувати за наступною 

формулою: 

Кф = 𝜂 (
𝐷

𝑑
)

2

 

Система подачі води: 

Дана система складається з помпи подачі води, двох послідовно з’єднаних 

фільтрів, з різною тонкістю фільтрації та зворотних клапанів. 

Гідравлічна система подачі води вказана на рис. 1.6. [3] 

 

Рис.1.6. Гідравлічна система подачі води 

Бункер з абразивом та система дозування: 

Надійність виробництва вимагає постійної уваги під час всього ріжучого 

процесу. Економічний і успішний процес різання залежить від стабільного рівня 

витрати абразиву. Цей фактор стає ще більш важливим при різанні крихких 

матеріалів, таких як камінь, мармур або скло. 

Система подачі абразиву(рис.1.7) [3] контролює наявність достатньої кількості 

абразиву під час всього процесу різання. Це дозволяє економити витратний матеріал 

та підвищувати продуктивність, так як абразив надходить до ріжучого інструмента 

нормовано. Система гарантує стабільність процесу, безпеку і дуже високий ступінь 

надійності. 



 

Рис.1.7. Система подачі абразиву верстату «W-Jet» 

Верстат з ріжучим інструментом: 

Верстат складається з робочого столу (рис.1.8) [3] та ріжучого інструменту 

(рис.1.9) [3]. 

Конструктивно стіл агрегату гідроабразивного різання виконаний нерухомим; 

переміщення здійснює струминна головка, встановлена на траверсі. Рух сопла 

відбувається по трьом координатам, перед ним встановлюється змішувальна камера, 

яка виконана за схемою прямоточного ежекційного змішування та дозволяє за 

допомогою підвідної магістралі формувати гідроабразивний струмінь, товщина якого 

визначається калібрувальною трубкою і змінюється в межах від 0,5 до 1,5 мм. 



 

Рис.1.8. робочий стіл верстату ГАР 

При проведенні досліджень заготовку установлювали на робочому столі так, 

щоб натікаючий струмінь був незотопленим. Заготовка має мати фіксований розмір , 

який обумовлений розмірами самого столу, крім розмірів заготовка має мати товщину 

не більше 20-30 мм, так як при перевищені подібних параметрів , якість та 

продуктивність різання знижується в 2-3 рази. 

 

Рис.1.9. Ріжучий інструмент верстату ГАР «W-Jet» 



Комп’ютер з ЧПК: 

Для забезпечення автоматизації процесу в агрегатах ГАР використовується 

система ЧПК , налаштувати чи керувати якою можна за допомогою робочого 

комп’ютера(рис.1.10). [3]  

 

Рис.1.10. Система ЧПК 

Система ЧПК призначена для автоматичного програмного керування роботою 

обладнання, ріжучими головками допоміжними механізмами. 

Функціонально система управління складається з дворівневого пристрою 

числового програмного керування (ЧПК) позиційно-контурного типу, цифро-

аналогового електроприводу, контролерів автоматики та управління інструментами[]. 

Типові конструкції  агрегатів ГАР та їх основні характеристики вказані в 

табл 1.2. [4] 

  



Таблиця 1.2 

Порівняльна характеристика гідрорізальних машини різних виробників 

Фірма-

виробник 

Реалізован

ий процес 

Кінематична 

схема 

Основні 

характеристи

ки 

Вигляд машини 

або вузла 
Примітка  

 

Flow 

Research 

Inc. 

 

Гідрорізан

ня, гідро- 

абразивне 

різання 

 

  

рном = 350 МПа, 

N = 30 кВт, 

dc = 0,12 мм, 

Dт = 0,92 мм 

 

 

 

 

Waterknif

e-System 

Paser-

System 

 

Гідрорізан

ня, гідро- 

абразивне 

різання 

  

рном = 300 МПа, 

N = 22 кВт, 

dc = 0,09 мм, 

Dт = 0,75 мм 

 

 

 

 

Робота у 

комплексах 

або у 

стаціонарни

х системах  

 

Trumpf 

Inc. 

 

Гідрорізанн

я, гідро- 

абразивне 

різання, 

кріогенне 

різання 

 

 

 

 

 

 

рном = 450 МПа, 

N = 45 кВт, 

dc = 0,12 мм, 

Dт = 0,92 мм, 

Опція – 2 або 

4 головки 

 

 

 

 

 

Найбільш 

потужний 

виробник  

 

Trumpf 

Inc. 

 

Гідрорізанн

я, гідро- 

абразивне 

різання, 

кутове 

різання 

 

 

 

рном = 450 МПа, 

N = 45 кВт, 

dc = 0,12 мм, 

Dт = 0,92 мм, 

 

 

 

Можливість 

різання 

товстих 

заготовок із 

тривимірно

ю обробкою 

закрайки 



 

Knut 

Gmbh. 

 

Гідрорізанн

я, гідро- 

абразивне 

різання, 

кутове 

різання 

 

 

 

рном = 380 МПа, 

N = 27 кВт, 

dc = 0,1 мм, 

Dт = 0,85 мм, 

 

  

   

 

 

 

З аналізу приведених конструкцій верстатів стає зрозуміло, що на значення 

тиску у системі та на виході впливають встановлений гідромультиплікатор та діаметр 

ріжучого інструмента (сопла) . Від значення тиску залежить значення швидкості 

робочої подачі, а отже значення деформаційного руйнування матеріалу. Значення 

подачі рідини та абразиву залежить від технічної спроможності гідросистеми та 

оброблювальної заготовки. 

1.3. Аналоги малогабаритної мобільної установки ГАР 

Для проектування мобільної установки ГАР, необхідно дослідити не тільки 

стаціонарні верстати , але й машини, які подібні чи є безпосередніми аналогами. Це 

дозволить нам розробити повністю унікальну та максимально продуктивну систему . 

Нами було досліджено ринок збуту подібних пристроїв та проведено патентний 

пошук, найбільш схожі за конструкцією ми опишемо та зазначимо основні переваги 

та недоліки. 

Першим аналогом є російський представник - малогабаритна машина 

«Диффузия-М»(Рис 1.11): [5] 



 

Рис.1.11. Загальний вигляд малогабаритної машини «Диффузия-М» 

Машина розроблена Міністерством оборони РФ, а отже просто замовити її не 

вийде, та й технічних чи габаритних характеристик не знайти, відомі лише загальні 

данні ,з яких зрозуміло, що вона призначена для знешкоджування вибухонебезпечних 

предметів. Машина оснащена системою ЧПК, тиском різання до 300 МПа та 

використовує привід ДВЗ. 

Переваги: Мобільність. 

 Недоліки: Розміри, можливість придбання. 

Другим аналогом є «Portable water jet cutting system» від китайського 

виробника: корпорації «Shenyang Head Science Technology Co.» [6] 

На рис.1.12 представлені компоненти системи «Portable water jet cutting system» : 



 

а)  

 

б)                                                        в) 

Рис.1.12.Компоненти установки: а) ріжучий інструмент; б) установка високого 

тиску;в) абразивний бункер та комплектуючі. 

Установка складається з насоса високого тиску, рухомого пристрою різання та 

абразивного бункера. Тиск різання досягає 300-380 МПа, витрата робочої рідини до 

90 л/хв, максимальна витрата води до 3 л/хв. Працює від двигуна зміного струму 380 

В. Агрегат використовується переважно для різання труб , при наявності  обладнання 

можна використовувати  для поступального руху та різання відповідно. 

 



Переваги: наявність ЧПК 

Недоліки: Розміри, відсутність мобільності, можливість використання лише 

для різання труб, ціна. 

Третій представник це «Ultra Lite Lance Waterjetting Tool» від компанії «Jet 

Edge». 

На рис.1.13 Показано комплектацію цього приладу: 

 

Рис.1.13. Комплектація «Ultra Lite Lance Waterjetting Tool» 

Характеристики даного аналога: тиск до 250 МПа , витрата робочої рідини до 

80 л/хв, витрата води до 3 л/хв. Якщо система не ручна, то може бути оснащена  

системою ЧПК та збільшеним тиском на виході (300 МПа), що непогано для різання 

листового металу. 

Переваги:  Гарні габаритні характеристики, навність ЧПК. 

Недоліки:  Відсутність мобільності, слабкий тиск на виході (до 250 МПа для 

ручної різки). 

Висновки: Аналоги мають високу точність , завдяки ЧПК, але через це в них 

відсутня мобільність, вони мають не малі габарити та в деяких випадках невеликий 

тиск різання(макс. 250 МПа). 



1.4. Мета та задачі  

Проведені дослідження показали, що нині виробництвом і впровадженням 

гідрорізного обладнання займаються практично усі розвинені країни світу. Цьому 

сприяють як безсумнівні переваги методу струминного різання (зокрема, екологічна 

чистота, відсутність шкідливих викидів при обробці, можливість різання складно 

оброблюваних матеріалів, універсальність та надійність тощо), так і ряд результатів 

досліджень процесу, що знайшли практичне використання в інженерних методиках 

розрахунку конструкцій технологічних засобів та режимів ведення обробки.  

Отже питання створення мобільної установки ГАР та дослідження процесу її 

роботи є досить перспективним для впровадження та розповсюдження даної 

методики обробки матеріалу. 

Аналіз існуючих робіт дозволив визначити фактори, які мають найбільший 

вплив на якість та продуктивність різання: швидкість робочої подачі, значення подачі 

робочої рідини, значення подачі абразиву. 

Важливим показником є значення пульсацій системи, адже від них залежить 

якість різу та стабільність роботи системи.  

Отримані результати, дозволять визначити, як правильно спроектувати 

гідравлічну систему установки, створивши мобільну і малогабаритну версію, при 

цьому зберігши основні переваги технології. 

Швидкість робочої подачі регулюється тиском у системі. Типова машина 

гідроабразивного різання у своїй системі має одноступінчасту систему стискання 

рідини ,з використанням мультиплікатору подвійної дії, яка забезпечує бажані 

значення тиску та пульсацій. Пропонуємо розрахувати систему зі спареним водно-

масляним насосом, мультиплікатором подвійної дії, автоматичною системою 

підтримки висоти різання.  

Розрахунок гідросистеми установки, з встановленою системою 

двоступінчастого стискання, дозволить підібрати правильну гідроапаратуру та 

робочу рідину, для максимальної продуктивності машини. 

Значення подачі робочої рідини та абразиву встановлюються в залежності від 

матеріалу, його товщини, міцності, тощо.  



Метою роботи є створення мобільної установки гідроабразивного різання та 

дослідження значень пульсацій системи. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано ряд задач досліджень: 

1. Розрахувати та створити гідросистему мобільної установки ГАР. 

2. За допомогою програмного забезпечення Matlab Simulink дослідити 

значення пульсацій створеної системи та визначити оптимальні характеристики 

роботи. 

3. Спроектувати установку, підібрати гідроапаратуру та розробити 

атоматичну систему підтримки заданої висоти ріжучого інструмента. 

  



РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ГІДРОСИСТЕМИ МОБІЛЬНОЇ, 

МАЛОГАБАРИТНОЇ УСТАНОВКИ ГАР 

 

2.1. Моделювання гідросистеми у середовищі Simulink 

Задля забезпечення найкращих характеристик розкрою матеріалів та якості 

різання, нами була змодельована приблизна гідросистема мобільної установки 

гідроабразивного різання у системі Simulink. 

Simulink - це графічне середовище імітаційного моделювання, що дозволяє за 

допомогою блок-діаграм у вигляді направлених графів, будувати динамічні моделі, 

включаючи дискретні, безперервні і гібридні, нелінійні і розривні системи. Це 

дозволить нам дізнатися, які складові будуть впливати на роботу мобільного 

малогабаритного агрегату ГАР та вдосконалити систему, зробивши її більш 

продуктивною. 

Програма має наступний інтерфейс(Рис.2.1): 

 

Рис.2.1. Інтерфейс Matlab Simulink 

В наявності робоче вікно, на якому буде відбуватися моделювання та складання 

блок-діаграми , котра буде «імітувати» роботу нашої системи гідроабразивного 

різання та бібліотека Simulink, з якої відбувається набір потрібних нам блоків. 

  



Для того щоб скласти блок гідравлічної системи нами був використаний набір 

блоків Simscape. 

Після обрання даного набору переходимо до вкладки Fluids,а далі до вкладки 

Hydraulics. 

У вибраній нами вкладці є всі наявні гідравлічні елементи , крім 

гідромультиплікатора, котрий ми замінимо звичайним гідроциліндром подвійної дії. 

Працюватиме він наступним чином: нагнітання та злив мастила буде 

відбуватися лише в поршневій порожнині, а мультиплікація води проходитиме зі 

штокової порожнини. Діаметри поршня та штока, обираються в залежності від 

необхідного об’єму робочої рідини. 

Почнемо складання системи з вибору насоса для робочої рідини та води, 

вибирати їх ми будемо в меню «Pumps and Motors». 

Нами буде обрані два насоса з постійною витратою(Fixed-Displacement Pump), 

задаємо їх початкові характеристики, а саме подачу та тиск. Значення цих складових 

обираються першочергово з міркувань габаритів установки та в подальшому будт 

уточнені. 

Тиск масляного насоса: 

𝑝мн = 11 … 15 МПа 

Подача масляного насоса: 

𝑄мн = 𝑞 ∙ 𝑛 

𝑄мн = 30 см3 ∙ 1500 об
хв⁄ = 45 л

хв⁄  

Значення обрані з міркувань степені мультиплікації рідини (коефіцієнт 

мультиплікації в системі буде рівним  20…25). Значення 𝑛 в в системі задається 

кутовою швидкістю, котру ми встановлюємо 155, що дорівнює приблизно 1500 об/хв. 

Тиск водного насоса: 



𝑝мн = 5 … 10 МПа 

Подача масляного насоса: 

𝑄мн = 𝑞 ∙ 𝑛 

𝑄мн = 25 см3 ∙ 1500 об
хв⁄ = 38 л

хв⁄  

Гідронасос подачі робочої рідини під’єднаємо трубопроводами до 

гідророзподільника(Valve-3-Way Directional valve) та до резервуару. Задамо 

максимальну площу проходження рідини через гідророзподільник. Насос подачі води 

під’єднаємо до резервуару та до зворотного клапану(Рис.2.2). 

 

Рис.2.2. Налаштування гідророзподільника 

Щоб забезпечити безпеку системи підключаємо до обох насосів запобіжні 

клапана(Valve-Pressure Control Valvs). Налаштовуємо перший клапан на тиск 12 

МПа(так як робочий тиск для першого насосу буде 11 МПа), а другий на тиск 10 МПа 

(так як робочий тиск води має не перевищувати зазначений показник). 

Характеристики клапану, котрі ми налаштовуємо: 

Максимальний поперечний перетин ЗК для масла та води буде однаковий та 

рівний: 

𝑆м,в = 1 ∙ 10−3м2 



Також виставляємо тиск відкриття клапанів, які будуть рівними : 

𝑝м = 15 МПа 

𝑝в = 10 МПа 

Починаємо встановлення та задання характеристик мультиплікатора. Так як у 

бібліотеці Simulink відсутні гідромультиплікатори, зімітуємо його роботу за 

допомогою гідроциліндра. 

Необхідно, на основі вищевказаних характеристик, забезпечити значення 

коефіцієнта мультиплікації 20…25, враховуючи що використовуємо ми гідроциліндр, 

задаємо діаметр поршня, штока, робочий хід. Враховуємо, що до поршневої 

порожнини буде входити масло, а до штокової вода, тому значення штоку завчасно 

збільшуємо Розраховуємо площу та об’єм кожної камери , для вводу значень в 

систему, після чого вирахуємо потрібний нам коефіцієнт: 

Задаємо робочий хід поршня 150 мм. 

Необхідний коефіцієнт мультиплікації: 

Км = 𝜂 (
𝐷

𝑑
)

2

 

Км = 0,9 (
0,1

0,02
)

2

= 23 

Об’єм води, котру необхідно мультиплікувати : 

𝑉В = 𝑆ш𝐿 

𝑉В =
𝜋 ∙ 𝑑2

4
𝐿 =

3,14 ∙ 0,0004

4
∙ 0,15 = 0.0000471 м3 ≈ 0,05 л 

Діаметр та площа поршня: 

𝐷поршня = 100 мм 

𝑆поршня =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
 



𝑆поршня =
3,14 ∙ 0,12

4
= 0,0078 м2 ≈ 8 ∙ 10−3м2 

Вирахуємо площу штоку гідроциліндра, для забезпечення мультиплікації 

потрібного об’єму води: 

𝐷шт.гц. = 80 мм 

𝑆шт.гц. =
𝜋 ∙ 𝑑шт.гц

2

4
 

𝑆шт.гц. =
3,14 ∙ 0,082

4
= 0,005 м2 

На основі вищевказаних характеристик, вираховуємо площі поршня, штоку та 

ходу циліндра , та вказуємо їх в програмі. 

Гідравлічна частина симуляційної моделі вказана на рис.2.3. 

Закінчуємо гідросистему доданням гідроакумулятора(Accumulators) та 

вихідного сопла(Local Hydraulic Resistances). Першочергово задаємо діаметр сопла 

0,5 мм на виході та 5 мм на вході(Рис.2.6). 

 

Рис.2.3. Гідравлічна частина моделі 

Насоси мають отримувати енергію від двигунів (Ideal Angular Velocity Source) , 

обираємо їх та кріпимо до нерухомої опори(Mechanical Rotational Reference). Тепер 

нам потрібно задати певну швидкість обертання даних двигунів, для цього ми 

використали блок «Constant», значення задаємо рівним 155 рад/с, що на практиці 

дорівнює приблизно 1500 об/хв. 



Система не зрозуміє чистий сигнал блоку «Constant», щоб перетворити вхідний 

сигнал ми використаємо спеціальний блок перетворення сигналу «Simulink-PS 

Converter». 

Для того щоб циліндр проходив повний хід, нам потрібно налаштувати 

гідророзподільник. За допомогою блоку «Sine Wave» ми зможемо подати 

синусоїдальний вплив на розподільник, тим самим примусимо золотник 

переміщатись по всьому доступному діапазону (3мм) та переключати направлення 

потоку після проходження цилінром робочого ходу. Щоб розподільник сприймав 

сигнали від блоку ми застосовуємо перетворювач «Simulink-PS Converter» 

Так як в Simscape використовуються більш складні технології розрахунку ніж у 

самому Simulink , нам доведеться отримати доступ до додаткових налаштувань , ми 

використаємо блок «Solver Configuration».  

Щоб вивести результати симуляції на графіки , нам необхідно встановити 

декілька датчиків: тиску, витрати та механічного переміщення. 

Датчик тиску(Hydraulic Pressure Sensor) нам необхідний для визначення 

пульсацій системи, адже саме вони дуже впливають на якість різання та 

продуктивність установки. 

Датчик витрати (Hydraulic Flow Rate Sensor) дозволить нам контролювати 

значення витрати води на виході з ріжучого інструмента, вона має триматися на рівні 

2 л/хв, перевищення даного показника може негативно вплинути на товщину 

розкрою, так як відповідність вода/абразив  мають бути сталими. 

Датчик механічного переміщення (Ideal Translational Motion Sensor) дає змогу 

контролювати переміщення циліндра, тим самим підтверджуючи, що він виконує 

повний робочий хід, а також визначаючи час робочого ходу. Сенсор прикріплюється 

до демфера з пружиною , які жорстко зєднані з штоком циліндра. 

Всі датчики будуть підключатись, через перетворювач «PS-Simulink Converter», 

до блоку «Scope», який є віртуальним осцилографом. 



Частина моделі , котра відповідає за мультиплікацію води, зображена на 

рис.2.4: 

 

Рис.2.4. Частина моделі мультиплікації води 

Остаточну модель можна побачити на Рис.2.5. 

 

Рис.2.5. Остаточна модель симуляції мобільної установки ГАР 

 

2.2. Дослідження значень пульсацій між гідромультиплікатором та ріжучим 

інструментом. 

 

Процес гідроабразивного різання є складним і багатоплановим, а отже 

продуктивність розкрою залежить від багатьох чинників: тиск , витрата води, витрата 

абразиву, вібрації, тощо. 

Так як продуктивність різання визначається тиском та витратою, контролювати 

їх можна за допомогою мультиплікатора та насосів, але виникає проблема контролю 



якості різання. Гідромультиплікатор подвійної дії поступово виштовхує воду зі 

штокової порожнини, завдяки різності в діаметрів поршня та штоку, тиск на виході 

зростає до 200-250 МПа, а завдяки діаметру сопла(робочі 0,3-2 мм) тиск зростає ще 

більше. Нажаль він працює поступово, а отже йдуть перепади тисків , які можна 

вважати пульсаціями. Вони впливають на якість різання, шорсткість поверхні різу , 

ширину борозенки, тощо. 

Щоб забезпечити якісну роботу мобільної установки гідроабаразивного 

різання, ми дослідимо значення пульсацій рідини, при різних значеннях діаметру 

ріжучого інструмента. 

Дослідження будемо проводити за допомогою середовища Simulink.  

Використаємо модель симуляції мобільної установки ГАР, при різних 

значеннях діаметру сопла, для об'єктивності значення діаметрів будуть 

використовуватись з ряду найбільш поширених , а саме : 0,5 мм, 1 мм та 1,5 мм. 

Симуляція буде відбуватися на протязі 150 секунд, характеристики системи 

можна побачити у табл.2.1: 

Табл.2.1. 

Характеристика Значення 

Подача робочої рідини, л/хв 40 

Подача води, л/хв 2 

Тиск вхідний (масло), МПа 11 

Тиск вхідний(вода), МПа 7 

Коефіцієнт мультиплікації 23-25 

 

На основі вхідних даних проведемо симуляцію моделі з діаметром ріжучого 

струменю 0,5 мм. Отримані результати можна побачити на рис.2.6: 



 

Рис.2.6. Значення тиску для струменя діаметром 0,5 мм 

 

З отриманого графіку стає зрозуміло, що поступальні рухи 

гідромультиплікатора задають певні пульсації, виникає перепад тиску, а графік має 

«пиловидну» форму. Обумовлено це тим, що в піковий момент витискування рідини 

з мультиплікатора, тиск підвищується до 300 МПа, а в момент повернення в 

першочергове положення тиск починає падати і при витиснені знову підвищується. 

Поступове підвищення тиску пояснюється, тим що йде зарядка акумулятора. 

На графіку 2.7 збільшена одна «сходинка» пульсації,  визначимо з нього 

значення перепаду тиску для калібрувальної трубки діаметром 0,5 мм: 



 

Рис.2.7. Перепад тиску для сопла 0,5 мм 

Верхнє значення тиску дорівнює 300 МПа, нижнє – 295 МПа, отже формула 

виглядає наступним чином: 

∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝1 

∆𝑝 = 300 − 295 ≈ 5 МПа 

Значення перепаду дорівнює 5 МПа. 

Проведемо симуляцію моделі з діаметром ріжучого струменю 1 мм. Отримані 

результати можна побачити на рис.2.8: 

 

Рис.2.8. Значення тиску для струменя діаметром 1 мм. 



З отриманих результатів, бачимо, що форма графіку також «пиловидна», але 

перепади тиску для такого діаметру значно вищі, ніж ми можемо побачити на графіку 

2.9. 

Визначимо точне значення перепаду з Рис.2.12: 

 

Рис.2.9. Перепад тиску для сопла 1 мм. 

Верхнє значення тиску дорівнює 281 МПа, нижнє – 270 МПа, отже: 

∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝1 

∆𝑝 = 281 − 270 ≈ 11 МПа 

Значення перепаду дорівнює 11 МПа. 

Проведемо симуляцію моделі з діаметром ріжучого струменю 1,5 мм. Результат 

виведений на Рис. 2.10: 



 

Рис.2.10. Значення тиску для струменя діаметром 1,5 мм 

Як бачимо, форма графіку не змінилася, змінилося значення перепаду тиску, 

воно збільшилось, визначимо його значення з Рис.2.11: 

 

Рис.2.11. Перепад тиску для сопла 1,5 мм 

Верхнє значення тиску дорівнює 266 МПа, нижнє – 244 МПа, отже: 

∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝1 

∆𝑝 = 266 − 244 ≈ 22 МПа 

Значення перепаду дорівнює 22 МПа. 



Отримані дані з дослідів занесемо в табл.2.2. 

Діаметр сопла, мм Максимальний тиск, МПа Перепад тиску, МПа 

0,5 300 5 

1 281 11 

1,5 266 22 

 

Результати дослідів свідчать, що при збільшенні діаметру сопла, збільшується 

перепад тиску у системі, також збільшується час на встановлення стабільного потоку, 

в середньому на 25 секунд, при збільшені на кожні 0,5 мм. 

Отже, для оптимальної роботи мобільної гідрорізальної установки, треба робити 

підбір ріжучих інструментів діаметри котрих лежать в діапазоні від 0,5 до 1 мм. Це 

дозволить забезпечити потрібні ріжучі характеристики машини, запобігаючи великим 

перепадам тисків, пульсаціям. Краще робити підбір ближче до 1 мм, щоб забезпечити 

необхідний розподіл абразиву по струменю , та зберегти не тільки форму струменю 

та якість різання, але й відповідну шорсткість відрізаної поверхні. 

2.3. Визначення основних характеристик установки 

Нами було визначено значення тиску та пульсацій в системі, а також підібраний 

діапазон значень діаметру сопла, для забезпечення продуктивної роботи 

гідрорізальної машини. 

Для уточнення характеристик гідроапаратури системи, а також уточнення 

діаметра ріжучого інструмента, визначимо витратні характеристики при заданих 

розмірах ріжучого інструменту. 

Витратна характеристика при діаметрі сопла 0,5 мм(рис.2.12): 



 

Рис.2.12. Витрата води для сопла 0,5мм. 

Витрата води при заданому діаметру буде дорівнювати 0,025 л/хв, що у 15-20 

разів менше від середньостатистичної витрати стаціонарного верстату 

гідроабразивного різання. При отриманій витраті розподілення абразиву по потоку 

буде гіршим, ніж при більших діаметрах ,але значення пульсацій буде мінімальним. 

Більш оптимальна характеристика витрати води, для мобільної установки ГАР, 

була отримана при симуляції ріжучого інструмента діаметром 1 мм(рис.2.13). Затрати 

ріжучої рідини склали 0,1 л/хв .  

 

Рис.2.13. Витрата води для сопла 1 мм. 



Витратну характеристику при значення діаметра сопла 1,5 мм можна побачити 

на рис.2.14. 

 
Рис.2.14. Витрата води для сопла 1,5 мм. 

Значення розходу рідини складає приблизно 2 л/хв. Значення пульсацій при 

заданому діаметру, найбільші серед усіх дослідних. 

Результати витратних характеристик показують , що при збільшені діаметру 

ріжучого інструмента, відповідно збільшується і витрата рідини, що гарно впливає на 

розподіл абразиву та ріжучі спроможності установки, але з іншого боку збільшується 

і значення пульсацій, що погано позначиться на якості розрізу. 

Оптимальним діаметром сопла, для отримання потрібної витратної 

характеристики, досліджуваної мобільної установки ГАР можна вважати значення в 

діапазонні від 0,8 до 1,2 мм.  

  



РОЗДІЛ 3. КОНСТУКЦІЯ ПРОТОТИПУ МОБІЛЬНОЇ МАЛОГАБАРИТНОЇ 

УСТАНОВКИ ГАР 

3.1. Гідросхема установки та вхідні дані. 

За досліджуваною мат. моделлю та вказаними характеристиками, було 

складено схему гідравлічну принципову мобільної установки гідроабаразивного 

різання(рис.3.1). Система включає в себе систему автоматизації, яка здатна 

підтримувати задану висоту різання. Подібні системи реалізуються в стаціонарних 

верстатах і використовуються для підвищення якості різання. 

 

Рис.3.1. Схема гідравлічна принципова мобільної малогабаритної ГАР зі 

слідкуючою системою 

Для забезпечення мобільності конструкції було реалізовано спарений 

масляний-водяний насос, подвійний гідромультиплікатор та апарат 

теплообміну(повітряно-масляний), котрий працює від рідини, котру охолоджує. 

Отже вихідними даними для розрахунку гідросистеми, з урахуванням 

результатів дослідження та загальних характеристик , є наступні значення: 



𝑄насоса = 42
л

хв
; 

𝑃вих = 270 … 300 МПа 

 

3.2. Розрахунок гідросистеми. 

 

Під час розрахунку гідросхеми ми використаємо принципову гідравлічну 

схему розробленої малогабаритної мобільної установки ГАР.  

У системі використовужться дві робочі рідини: мастило та вода. Так як об’єм 

використовуємої води змінюватись не буде, нову технологію та апаратуру для її 

подачі (насос) змінити чи розрахувати не потрібно. Принципова гідравлічна схема 

гідрорізального верстату представлена на рис.3.1. Мастильна частина 

розраховуюється наступним чином: 

 Тип насоса вибирається за загльною витратою у системі та номінальному тиску. 

Вибір насоса 

Насос має забезпечити роботу гідромультиплікатора подвійної дії та 

гідроциліндра системи автоматизації. 

Обєм рідини потрібної для гідромультиплікатора: 

𝑉ГМ = 𝑆𝐿 =
𝜋(𝐷 − 𝑑)2

4
∙ 𝐿 

𝑉ГМ = 𝑆𝐿 =
3.14(0.1 − 0.02)2

4
∙ 0.15 = 0,00075 м3 

Час робочого ходу мультиплыкатора 2 с, отже необхідна витрата, 

 𝑄ГМ = 0,000375 м3

с⁄  

Початкову витрату автоматичної системи позначимо : 

𝑄АС = 0,0001 м3

с⁄  

Необхідна розрахункова подача насосу: 



𝑄н = 𝑘ут ∑ 𝑄 

𝑄н = 1,05 ∙ (0,000375 + 0,0001) = 0,0005 м3

с⁄   

𝑘ут= 1,05 – коефіцієнт що враховує витоки на гідроапаратах, ∑ 𝑄 – сумарна витрата. 

Попередньо вибираємо насос шестеренний гідравлічний HPPZ-26, так як 

робоча подача насоса задовольняє умови: 

Робочий об’єм: 𝑞н = 26 см3

об⁄  

Частота обертання: 𝑛 = 1500 об
хв⁄  

Подача: 𝑄 = 0,5 л
с⁄  

ККД:𝜂о = 0,85 

𝜂м = 0,82 

Номінальний тиск :𝑝ном = 10 МПа 

Розрахуємо дійсну частоту обертання насосу: 

𝑛н = 𝑛𝑐(1 − 𝑆), 

𝑛н = 1470 (1 − 0.03) = 1425,9 об
хв⁄  , 

де 𝑛𝑐- частота обертання вала електродвигуна; 𝑆=0,03 – ковзання в електродвигуні. 

Дійсна подача насосу: 

𝑄н =
𝑞н ∙ 𝑛н ∙ 𝜂

60
=

26 ∙ 10−6 ∙ 1425,9 ∙ 0,91

60
= 562,27 ∙ 10−6 м3

с⁄ = 0,00056 м3

с⁄   

Вибір робочої рідини: 

У гідроприводі робоча рідина – один з його основних елементів, його робоче 

тіло. При виборі робочої рідини потрібно зауважити, що вона одночасно виконує 

функцію змащення контактуючих поверхонь, відводу тепла та захисту системи від 

корозії. Комплекс фізико-хімічних властивостей рідини, повинен щонайкраще 

забезпечити виконання зазначених вище функцій. 



Необхідне значення кінематичної вязкості для обраного насосу(шестереного): 

𝜗 = 40 … 70 мм2

с⁄  

За значенням в’язкості обираємо необхідну робочу рідину: ИГП 38 

Кінематична вязкість: 𝜗 = 65 ∙ 10−6  м
2

с⁄  

Температура спалаху: 𝑡спал = 210℃ 

Густина: 𝜌 = 890 кг
м3⁄  

Розрахунки гідромережі 

Зробимо гідравлічні розрахунк магістрального трубопроводу верстату 

гідроабразивної різки. Розділимо гідромережу на 7 ділянок.Нехай довжина першої 

ділянки (всмоктувальна) 𝑙1 = 0,5 м, довжина другої ділянки (нагнітання)𝑙2 = 3 м, 

довжина третьої ділянки(нагнітання до ГМ2) 𝑙3 = 4 м, довжина четвертої 

ділянки(зливна) 𝑙4 = 3 м , довжина пятої ділянки (нагнітання води) 𝑙5 = 3 м , шостої 

ділянки (нагнітання води до ГМ2) 𝑙6 = 3 м та сьомої (нагнітання вод від ГМ2) 𝑙7 =

0,5 м  

Розрахункові внутрішні діаметри трубопроводів: 

Усмоктувальний трубопровід: 

𝑑1
тр

= √
4𝑄1

𝜋𝑢сер.всм
= √

4 ∙ 0,00337

3,14 ∙ 1
= √

0,0132

3,14
= 0,063 м 

Нагнітальний трубопровід: 

𝑑2,3
тр

= √
4𝑄2

𝜋𝑢сер.нап
= √

4 ∙ 0,0025

3,14 ∙ 4
= √

0,01

12,56
= 0,027 м 

𝑑5,6,7
тр

= √
4𝑄2

𝜋𝑢сер.нап
= √

4 ∙ 0.000079

3,14 ∙ 4
= √

0,000316

12,56
= 0,0051 м 

 

Зливний трубопровід: 



𝑑4
тр

= √
4𝑄4

𝜋𝑢сер.злив
= √

4 ∙ 0,0025

3,14 ∙ 2
= √

0,01

6,28
= 0,036 м 

Дійсна швидкість течії робочої рідини: 

Усмоктувальний трубопровід: 

𝑢1 =
4 ∙ 𝑄1

𝜋 ∙ 𝑑1
2 =

4 ∙ 0.00337

3.14 ∙ 0.0642
=

0.0132

0.0128
= 1.03 м

с⁄  

Нагнітальний трубопровід: 

𝑢2,3 =
4 ∙ 𝑄2,3

𝜋 ∙ 𝑑2
2 =

4 ∙ 0,0025

3.14 ∙ 0,0282
=

0.01

0.0024
= 4,16 м

с⁄  

𝑢5,6,7 =
4 ∙ 𝑄5,6,7

𝜋 ∙ 𝑑2
2 =

4 ∙ 0,000079

3.14 ∙ 0,0052 =
0.000316

0.000078
= 4,05 м

с⁄  

Зливний трубопровід: 

𝑢4 =
4 ∙ 𝑄4

𝜋 ∙ 𝑑4
2 =

4 ∙ 0,0025

3.14 ∙ 0,0352 =
0.01

0.0038
= 2,63 м

с⁄  

Числа Рейнольдса: 

Усмоктувальний трубопровід: 

𝑅𝑒1 =
𝑢1 ∙ 𝑑1

тр

𝜗
=

1,03 ∙ 0,064 

65 ∙ 10−6
= 1,01 ∙ 103 = 1011 

Нагнітальний трубопровід(мастило): 

𝑅𝑒2,3 =
𝑢1 ∙ 𝑑2,3

тр

𝜗
=

1,03 ∙ 0,028 

65 ∙ 10−6
= 4,4 ∙ 102 = 441 

Зливний трубопровід: 

𝑅𝑒4 =
𝑢1 ∙ 𝑑4

тр

𝜗
=

1,03 ∙ 0,035  

65 ∙ 10−6
= 5,5 ∙ 102 = 551 

Нагнітальний трубопровід(вода): 

 



𝑅𝑒5,6,7 =
𝑢1 ∙ 𝑑4

тр

𝜗
=

1,03 ∙ 0,005   

1,006 ∙ 10−6 = 5,121 ∙ 103 ≈ 5000 

 

Коефіцієнт Дарсі: 

 

𝜆1 =
64

𝑅𝑒1
=

64

1010
= 0,064 

𝜆2,3 =
64

𝑅𝑒2,3
=

64

440
= 0,144 

𝜆4 =
64

𝑅𝑒2,3
=

64

550
= 0,114 

𝜆5,6,7 = 0,11 (
68

𝑅𝑒5,6,7
+

∆

𝑑5,6,7
)

0,25

= 0,11 (
68

5000
+

0,02

0,028
)

0,25

= 0,11(0,024 + 0,714)0,25 = 0,12 ∙ 0,93 = 0,1 

де ∆= 0,02 - еквівалентна шорсткість труб; 

Розрахуємо втрати тиску по ділянках магістрального трубопроводу: 

∆𝑝1 = 𝜆1 ∙
𝑙1

𝑑1
тр ∙

𝜌 ∙ 𝑢1
2

2
+ 𝜁вх

𝜌 ∙ 𝑢1
2

2
= 0,063

0,5

0,063 
∙

890 ∙ 1.032

2
+ 0,5 ∙

890 ∙ 1.032

2

= 231,32 + 297,1 = 528,6 Па 

∆𝑝2,3 = 𝜆2,3 ∙
𝑙2,3

𝑑2,3
тр ∙

𝜌 ∙ 𝑢2,3
2

2
+ (𝜁тр + 𝜁к)

𝜌 ∙ 𝑢2,3
2

2

= 0,145
4 + 3

0,028 
∙

890 ∙ 4,162

2
+ [(3 ∙ 0,1) + (8 ∙ 0,15)] ∙

890 ∙ 4,162

2

= 277235,7 + 11551,5 ≈ 288887 Па 



∆𝑝4 = 𝜆1 ∙
𝑙4

𝑑4
тр ∙

𝜌 ∙ 𝑢4
2

2
+ (𝜁вых + 𝜁тр + 𝜁к)

𝜌 ∙ 𝑢4
2

2

= 0,116
3

0,035 
∙

890 ∙ 2,632

2
+ (0,5 + 0,1 + 0,15)

890 ∙ 2,632

2

= 30575,44 + 2307 = 32883,44 Па 

∆𝑝5,6,7 = 𝜆5,6,7 ∙
𝑙5,6,7

𝑑5,6,7
тр ∙

𝜌 ∙ 𝑢5,6,7
2

2
+ (𝜁вх + 𝜁тр + 𝜁к)

𝜌 ∙ 𝑢5,6,7
2

2

= 0,1
3 + 3 + 0,5

0,028
∙

1000 ∙ 4,162

2
+ [(3 ∙ 0,1) + (7 ∙ 0,15) + (0,5 ∙ 3)]

∙
1000 ∙ 4,162

2
= 200831,488 + 24660 = 225592 Па 

Сумарні втрати по довжині становлять: 

∆𝑝 = ∑ ∆𝑝і = ∆𝑝1 + ∆𝑝2,3 + ∆𝑝4 + ∆𝑝5,6,7

= 528,42 + 288787 + 32882,44 + 225492 = 548688 Па 

Результати розрахунків ділянок трубопроводу заносимо до табл.3.1. 

Табл. 3.1. 

Результати розрахунків ділнок магістрального трубопроводу: 

Ділянка Довжина Витрата Діаметр 

труби 

Швидкість 

течії 

рідини 

Втрата 

тиску 

1 0,5 0,00337 0,064 1,03 528,6 

2,3 7 0,0028 0,028 4,16 288887 

4 3 0,0028 0,035 2,63 32883 

5,6,7 6,5 0,000079 0,005 4,05м 22559 

 

Визначимо втрати на гідроапаратах(табл.3.2): 



Табл.3.2 

Втрати на гідроапаратах 

Гідроапарат Втрати тиску Кількість 

Гідророзподільник (Р1 та Р2) 1,2 МПа 2 

Фільтр напорний 0,63 МПа 1 

Фільтр зливний 0,63 МПа 1 

Клапан зворотній  0,5 МПа 3 

 

Загальні втрати тиску: 

 

∆𝑝1 = 0,55 + 1,2 + 1,2 + 0,63 + 0,63 = 4,21 МПа 

∆𝑝1 = 0,55 + 1 + 0,63 + 0,63 = 2,81 МПа 

 

3.3.  Вибір обладнання та апаратури установки. 

Оберемо електродвигун станції: 

Потужність споживана насосом : 

p

мех О

P Q
N

 

 



, 

, де ηмех – механічний ККД, ηмех = 0,7÷0,9); 

       ηо – об'емний ККД, (ηо = 0,85÷0,95). 

Так як коефіцієнт мультиплікації ГМ дорівнює 23, потрібний нам тиск насоса 

буде дорівнювати 12…14 МПа, а витрата насосу буде дорівнювати ∑ 𝑄 = 𝑄мульт +

𝑄слід.розп. = 30
л

хв
= 0,0005 м3

с⁄  



𝑁𝑝 =
14 ∙ 106 ∙ 0,0005

0,9 ∙ 0,9
=

7 ∙ 103

0,81
= 8,64 ∙ 103 Вт = 11 кВт 

Вибираємо електродвигун АИР 132 М2  з наступними характеристиками: 

Nр=11 кВт – номінальна потужність електродвигуна 

2,5%s  - ковзання; 

n = 1500 об\хв - синхронна частота обертання. 

Оберемо насос системи: 

𝑄насоса = 30 л/хв 

Оберемо насос гідравлічний HPPZ3-26 (Рис.2.5), ТОВ «Гідропрес СГ», який 

при обертах в n = 1500 об\хв , дає витрату до 37 л/хв  

Залежність обертів від витрати для насосів типу HPPZ3 (3 група) можна 

перевірити на рис.3.2: 

 

 

Рис.3.2. Графік залежності Q=f(n) 

Оберемо гідроапаратуру: 

 



1) Гідророзподільник: 

Обираємо електрогідравлічний розподільник  HP-4WE-Е-NG10-DC24V ТОВ 

«Гідропрес СГ», з пропускною спроможністю до 80 л/хв. 

2) Клапан тиску 

Обираємо клапан тиску непрямої дії HPY-10-10-XY, ТОВ «Гідропрес СГ» : 

Вказаний клапан має систему розвантаження, при включеному пілотному 

розподільнику, система буде автоматично розвантажуватись. 

3) Фільтр : 

Обираємо фільтр FD-1-10, ТОВ «Гідропрес СГ», пропускна спроможність до 

100 л/хв: 

Оберемо сопло та систему подачі абразиву: 

Для ГАР використовуються сопла з сапфіру чи карбіду, які добре витримують 

напруження та тиск, хоча час використання таких інструментів доволі короткий, до 

50 год. Якщо використовувати сопла більше зазначеного терміну, вони дають більшу 

похибку та ширину розкрою. В нашому випадку точність не грає важливої ролі, а 

отже сопла в запропонованій установці будуть використовуватись 70-100 годин. 

Оберемо карбідове сопло Accustream : 

Для мобільної установки гідроабразивного різання є два варіанти реалізації 

подачі абразиву: 

1) Бункер з дозатором. 

2) Ємність подачі. 

Щоб зберегти потрібні габарити та вартість машини, доцільно обрати ємність 

подачі. Вона не забезпечить необхідне точне дозування, але завдяки правильному 

підбору діаметру сопла,  у відповідності з тиском та витратою, на виході ми зможемо 

отримати нормально збалансований двофазний струмінь. 

  



Оберемо гідроакумулятор: 

Одним з дієвих способів зниження пульсацій систем гідроабразивного різання 

є гідроакумулятор. Встановлений пристрій може в деякій мірі компенсувати різкі 

перепади тиску, створені гідромультиплікатором. 

Проведені нами дослідження стимуляційної моделі дозволили визначити 

основні характеристики потрібного нам акумулятора. Вони виглядають наступним 

чином: 

Fluid chamber capacity: 1 ∙ 10−3 м3 

Preload pressure (gauge): 100 ∙ 106 м3 

Pressure at full capacity (gauge): 300 ∙ 106 м3 

Для забезпечення нормальної роботи установки необхідне встановлення 

поршневого апарату, він буде складатися із секцій з робочою рідиною і газом, 

розділених поршнем, який діє як газонепроникний екран. Такі агрегати мають плавну 

роботу та можуть працювати на великі тиски. 

За вказаними показниками обираємо поршневий гідроакумулятор Hydrac 

SK3000.  

  



3.4. Розрахунок гідромультиплікатора 

 

При створенні моделі симуляції та розрахунку гідравлічної системи мобільної 

установки ГАР, нами були задані вихідні дані для проектування 

гідромультиплікатора. Вони мають наступний вигляд: 

Діаметр поршня – 0,1 м 

Діаметр штока – 0,02 м 

Робочий хід – 0,15 м 

Розрахуємо гідромультиплікатор на основі цих даних та спроектуємо 

креслення пристрою[4]. 

Визначимо діаметри підводящих отворів[4]: 

До поршневої камери: 

dп = √
4Q

πvp
= √

4 ∙ 0,000375 

3,14 ∙ 4
= 0,011 м 

Округляємо до 12 мм (За ДСТУ 8732-78). 

До штокової порожнини: 

 

dп = √
4Q

πvp
= √

4 ∙ 0,00016 

3,14 ∙ 4
= 0,007 м 

Округляємо до 10 мм (За ДСТУ 8732-78). 

Зуссилля на плунжирі[4] : 

N = P ∙ F 

N = 300 ∙ 106 ∙ 0,000314 = 94,2 кН 

Кофіцієнт мультиплікації: 

Км = ηм (
D

d
)

2

 

Км = 0,9 (
0,1

0,02
)

2

= 23 



Конструктивне креслення гідромультиплікатора подвійної дії можна побачити 

на рис.3.3: 

 

Рис.3.3. Креслення гідромультиплікатора мобільної установки ГАР 

 

3.5. Система автоматизації установки 

Слідкуюча система— це системи, які призначені для автоматичної зміни з 

заданою точністю Y(t) у відповідності з наперед невідомою функцією часу, що 

визначається за давальною дією X(t) [7] 

В наш час слідкуючі системи все ширше використовується в управлінні 

технологічними процесами, виробництвом, транспортом i.т.д. Ми часто чуємо слова 

"керування", "об'єкт керування", "система керування". [7] 

Керування - це процес дії на об'єкт з метою привести його до бажаного стану 

чи положення. Об'єктом керування може бути верстат, автомобіль, двигун, цех , завод 

i.т.д. Для того щоб можна було керувати об’єктом необхідне існування набору правил, 

що дозволяють досягнути поставленої мети (тобто алгоритму керування) i пристрою 

керування що може виконати цей алгоритм. Керування може здійснювати 



безпосередньо людина, і тоді воно називається ручним керуванням, керцування яке 

здійстюється без участі людини, називається автоматичним керуванням. Якщо 

керування здійснюється за частковою участю людини, то таке керування називається 

автоматизованим. 

Система керування це - сукупність об'єкта керування i пристрою керування, 

взаємодія яких приводить до досягнення мети. Пристрій керування управляє об’єктом 

за допомогою різноманітних виконуючих механізмів. В сучасних автоматичних 

системах керування пристроєм керування є комп’ютер. [7] 

Кожна система керування має вхід i вихід між якими існує зв’язок, який 

називається зворотним зв’язком. Зворотний зв'язок буває двох видів: позитивний i 

негативний. [7]  

На рис.3.4. показано загальну схему слідкуючої системи: 

 

Рис.3.4. Загальна схема слідкуючої системи 

Зворотний зв'язок між виходом i входом системи, при якому зміни параметрів 

на виході системи спричиняють зміни на вході системи в ту саму сторону називається 

позитивним зворотним зв'язком. Зворотний зв’язок між виходом i входом системи, 

при якому зміни параметрів на виході системи в одну сторону спричиняють зміни на 

вході системи в другу сторону - називається негативним зворотним зв’язком В 

системах керування як правило використовується негативний зворотний зв’язок, 

оскільки позитивний веде до не бажаних наслідків. [7] 



Систе́ма автомати́чного регулюва́ння (САР)— така система автоматичного 

керування (САК), задача якої полягає у підтримці вихідної величини об'єкта Х на 

заданому рівні Хзад. 

Функціональна схема слідкуючої системи: 

Блок-схема слідкуючого приводу (рис.3.5.) складається з наступних основних 

елементів: пристрою, що задає задаючий пристрій, у який формується сигнал 

управління, пропорційний необхідному переміщенню виконавчого механізму 

(датчики, що реагують на зміну умов роботи або параметрів технологічного процесу); 

порівнює пристрою СУ, або датчика неузгодженості, що встановлює відповідність 

сигналу відтворення, що надходить від виконавчого механізму, сигналу управління; 

підсилювача П, якою провадиться посилення потужності сигналу управління за 

рахунок зовнішнього джерела енергії ЗДЕ; виконавчого механізму ВМ, яким 

переміщається об'єкт управління і відтворюється програма, яка визначається задає 

пристроєм; зворотній зв'язок ЗВ, якій виконавчих механізм з'єднаний зі порівнює 

пристроєм або з підсилювачем. Величина x = f (t) (переміщення або швидкість), 

повідомляється задає пристрій порівнює пристрою, називається "входом", а y = φ 

(t)(переміщення або швидкість), відтворена виконавчим механізмом, - "виходом". 

Різниця (x - y) = ε називається помилкою стеження або неузгодженості системи. 

Зворотній зв'язок є характерним елементом слідкуючого приводу. [7] 



 

Рис 3.5. Функціональна схема слудкуючої системи 

За характером дії слідкуючи системи подібні до АСР, але відрізняються від них, 

перш за все відсутністю програматора, оскільки закон зміни X(t) наперед не відомий, 

формується в процесі роботи системи і визначається умовами, які існують за межами 

системи.  

Вимоги до слідкуючої системи: 

Слідкуюча ситема повинна забезпечити: 

1. Стійкість керування; 

2. Потрібну точність керування; 

3. Якість роботи, що визначається характеристиками перехідних режимів 

роботи. 

Стійкість системи – це здатність системи повертатись до попереднього чи 

близького до нього стану після певної дії на систему. Питання стійкості систем 

керування є одним з визначальних. Як вже було відмічено нестійкість системи 

керування є аналогом несправності системи. Хоча система може бути повністю 

справною, але параметри її такі, що керування нестійке. Такі системи експлуатувати 

http://http/wiki.taltek.info/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


не можна. Точність керування. Точність керування визначається похибкою керування 

в усталеному режимі роботи. [7] 

Похибка керування– це різниця між потрібним значенням вихідної величини, 

яке обумовлене значенням задаючого сигналу і фактичним значення, яке є на виході 

системи. Потрібна точність керування - важлива вимога до САК. [5] 

Експлуатаційні характеристики систем керування визначає якість перехідних 

процесів. Від характеристики перехідних процесів залежить як САК працює в умовах 

керування. Ці характеристики визначаються часом перехідного процесу, амплітудою 

коливань під час перехідного процесу, їх частотою та іншими характеристиками 

Схема слідкуючої системи установки та принцип роботи: 

Схема слідкуючої системи установки вказана на рис.3.6: 

 

Рис.3.6. Схема слідкуючої системи малогабаритної  

мобільної установки ГАР. 

Складається схема з пропорційного гідророзподільника (Р2), гідроциліндра 

(ГЦ) та камери змішування з соплом. 

Принцип роботи системи : 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/file.php/166/moodl_akz/r1t5.html


Так як точність різання малогабаритною мобільною утсановкою ГАР досить 

мала, нами було вирішено додати спеціальну слідкуючу систему.  

Розроблена нами слідкуюча система буде регулювати висоту струменю , яка 

безпосередньо впливає на глибину та якість різу. Система працює наступним чином: 

слідкуючий гідророзподільник (Р2) керує  регулюючим гідроциліндром (ГЦ), який 

жорстко з’єднаний з камерою зміщування. Конструкція золотника слідкуючого 

гідророзподільника виконана таким чином , що на кінці встановлено спеціальний 

механічний пристрій , який їде вздовж лініїї різу. При зміні висоти поверхні ріжучої 

заготовки , золотник рухатимется, керуючи гідроциліндром, який в сою чергу буде 

опускати чи підіймати сопло, контролюючи встановлену висоту різу заготовки. 

Щоб краще зрозуміти принцип роботи системи розглянемо її загальний вигляд 

та пристрої, які вона використовує. 

Загальний вигляд слідкуючої системи малогабаритної мобільної установки ГАР 

вказано на рис. 3.7: 

 

Рис.3.7. Загальний вигляд слідкуючої системи 

Як вказано на рис.3.7 гідроциліндр кріпиться до корпусу , а його шток звязаний 

з камерою змішування. При руху штоку рухатися буде і камера зміщування, в свою 

чергу опускаючи та підіймаючи сопло. 



Пропорційний гідророзподільник з механічним контролем , буде направляти 

робочу рідину до ГЦ, тим самим він є основним контролюючим апаратом.Його 

кронструкція вказана на рис.3.8 . Він складається з наступних конструктивних частин 

: золотник 1, корпус 2, пружина золотника 3,камери штовхача 4, пружина поршня 

штовхача  5, штовхача 6 

 

Рис.3.8. Слідкуючий гідророзподільник 

Принцип рооти розподільника: механічна направляюча , яка знаходиться на 

кінці золотника, закріплена гвинтом та рухається вздовж лініїї різу. Так як 

допоміжний поршень золотника закріплений між двох жорстких пружин, а сам 

золотник впирається ще одну, але меньш жорстку пружину, він зрівноважений, а отже 

канал P буде звязаний з порожниною А. 

Коли висота заготовки буде змінюватись, золотник буде зміщатись тим самим 

перекриваючи канал А та направляючи потік робочої рідини до каналу В, а через 

нього до гідроциліндра, який буде опускати шток. 

Гідроциліндр вказаний на рис.3.9 та представляє з себе звичайний двосторонній 

ГЦ малих габаритів. Кінець штоку  виконаний в формі « вилки» з отвором під болт, 

який і зєднує її з камерою змішування. 

1 3 

2 

4 5 6 

Р Т 

А В 
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Рис.3.9. Направляючий гідроциліндр 

Також слід зазаначити , що завдяки допоміжному поршню , золтник 

центрується, а отже без навантаження він буде приймати початкове положення, тим 

самим повертаючи ГЦ у початковий стан. 

Дана система дає можливість робітнику автоматично покращувати якість та 

глибину різу, навіть якщо заготовка рівна, треба просто натиснути золотник, тим 

самим змістивши його та опустивши сопло. 

Корпус системи – це каркас, на який кріпляться усі комплектуючі, водночас він 

є направляючою. Корпус зображений на рис.3.10 . 

До прямокутного каркасу також прикріплені дві «ручки», для зручності 

використання останього. 



 

Рис.3.10. Корпус системи 

Камера змішування, яка жорстко звязана з ГЦ показана на рис.3.11: 

 

Рис.3.11. Камера змішування 

Зверху до камери прикріплюється РВД, який направляє потік води високого 

тиску, збоку є підвід абразиву, а до нижньої частини прикручуємо цангу, яка 

зажимає сопло. 

  



3.6. Розрахунок пропорційного гідророзподільника 

 

Вище було показано загальний вигляд та будову пропорційного 

гідророзподільника, але не приведено його розрахунків. 

У цій частині курсового проекту ми продемонструємо розрахунок 

гідророзподільника для нашої системи. 

Витрата обраного насосу становить 65 л/хв, з нього більшу частину буде йти 

на роботу гідромультиплікатора, а на роботу пропорційного розподільника буде 

надаватися лише 5-10 л/хв. Отже виходячи з цього діапазону ми й будемо проектувати 

наш апарат. 

Визначимо прохідний перетин каналів розподільника: 

𝐹 =
𝑄

𝜗
 

,де 𝜗- швидкість потоку рідини (не бульше 4-6 м/с) 

𝐹 =
𝑄

𝜗
=

8 ∙ 10−5

5
= 1,6 ∙ 10−5м2 

Визначимо діаметри підвідних отворів: 

𝑑 = √
4 ∙ 𝐹

𝜋
 

𝑑 = √
4 ∙ 𝐹

𝜋
= √

4 ∙ 1,6 ∙ 10−5

3.14
= 0.005 м = 5 мм 

Нами було обрано найближчий стандартний діаметр 6 мм. 

Діаметр золотника приймаємо конструктивно, для злотників ДУ-6, діаметр 

золотника обирають в межах від 8 до12 мм. Так як витрата на гідророзподільник в нас 

маленька оберемо 𝑑зол = 8 мм. Перекриття обираємо позитивне. 

Визначимо діаметр поясків : 



𝑑пояс = 𝑑зол −
𝐹

ℎ
 

𝑑пояс = 𝑑зол −
𝐹

ℎ
= 0.008 −

1,6 ∙ 10−5

0.004
= 0.004 м = 4мм 

, де h = 0,004 мм – ширина щілини. 

З отриманих даних , ми спроектували золотник (рис.3.9): 

 

Рис.3.9. Золотник пропорційного гідророзподільника 

3.7. Конструктивні частини та загальний вигляд установки 

Після розрахунку гідросистеми установки та її конструктивних частин, підбору 

апаратури, можна перейти до проектування загального вигляду. 

При проектуванні треба враховувати усю специфіку конструкції апаратів та 

агрегату в цілому, адже ми маємо забезпечити мобільність установки. Задля цього ми 

обрали наступні габарити :  

Висота  - 𝐻 = 800 мм. 

Довжина - 𝐿 = 1000 мм. 

Ширина - А = 700 мм. 

При таких розмірах пристрій може поміститися на будь-який рухомий 

самодостатній транспортний засіб(причіп, рухома платформа) чи просто оснащений 



рухомою складовою., і виконувати свої функції в бажаних умовах. Подібні 

особливості зазвичай обираються замовником установки. 

Загальний вигляд мобільного агрегату гідроабразивного різання вказаний на 

рис.3.10. : 

 

Рис.3.10. Загальний вигляд мобільної установки ГАР 

Для забезпечення оптимальної роботи ми оснастили пристрій гідробаком, 

розрахованим на подвійну хвилину подачу насоса(80 л) та ємністю для води (на 5 л). 

Для підтримання рівня робочих рідин було встановлено оптичний датчик рівня, а для 

поповнення об’єму встановлено заливні горловини. 

  



4. РОЗРОБКА СТАРТАП – ПРОЕКТУ 

 Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу стартап – проекту 

для того, щоб визначити принципові можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

 

 4.1. Опис ідеї проекту  

 

У табл.4.1 надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки застосування, 

основні вигоди, що може отримати користувач товару [8]. 

Таблиця 4.1 – Опис ідеї стартап - проекту  

Зміст ідеї Напрямки застосування 
Вигоди для 

користувача 

Проектування та 

розрахунок мобільної 

установки 

гідроабаразивного 

різання. Дослідження 

пульсацій та основних 

характеристик мобільної 

установки ГАР. 

1. Металообробка та 

машинобудування 

Вигідна ціна. 

Якісний розкрій 

матеріалів на рівні зі 

стаціонарним 

верстатом. 

2. Гірнича 

промисловість 

 

Вигідна ціна. 

Можливість розкрою 

матеріалів в будь-яких 

умовах. 

Якісний розкрій, через 

встановлену систему 

підтримки висоти 

 

  



 У таблиці 4.2 зроблено аналіз техніко – економічних переваг ідеї порівняно із 

пропозиціями конкурентів [8]. 

Таблиця 4.2- Визначення характеристик ідеї проекту 

№ Техніко-

економічні 

характеристи

ки ідеї 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W  

(слабка 

сторона) 

N  

(нейтр

альна 

сторон

а) 

S  

(сильн

а 

сторон

а) 

Мій  

проект 

Стаціонарні 

гідрорізальні 

машини 

Стаціонарні 

гідроабазивні 

машини 

 

1 Точність 

різання, 

мм 

0,5  1  0,1   +  

2 Вартість, 

тис.грн 

70 200 243   + 

3 Тиск 

(МПа) 

300 300 до 500   +  

 

 Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко – економічних 

характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути 

конкурентоспроможною. 

 

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Оскільки ідея проекту полягає в розробці, розрахунку, проектуванні мобільної 

установки гідроабразивного різання, а також дослідження її пульсацій , 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). 



 

 4.3. 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 [8]. 

Спочатку проводиться аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка 

розвитку ринку (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3. Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

№  Показники стану ринку (найменування) Характеристика 

1 Кількість головних гравців, од 5 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 10 млн. дол. 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати характер 

обмежень) 
Відсутні 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

EN ISO 4413: 2010 

Безпека машин Приводи 

гідравлічні. Загальні 

правила і вимоги 

безпеки для систем і їх 

компонентів[34]. 

6 
Середня норма рентабельності в галузі (або по 

ринку), % 
15% 

 

За таблиці 4.3 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок привабливим для 

входження. 



Надалі визначаються потенційні групи клієнтів, їх характеристики, та 

формується орієнтовний перелік вимог до товару для кожної групи (табл. 4.4) [8]. 

Таблиця 4.4. - Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

Потреба, що 

формує ринок 

Цільова аудиторія 

(цільові сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

Установка 

гідроабразивного 

різання за 

вигідною ціною, 

при дотримані 

умов якісного 

різання та 

мобільності, для 

використання в 

умовах бажаних 

замовником. 

1) Будівельна 

промисловість; 

2) Гірнича 

промисловість 

3) Металообробка та 

машинобудування 

4) Транспортна 

промисловість 

 

1) EN ISO 4413: 

2010 [34]; 

2) Різний тип 

обладнання; 

3) Різні 

потужності 

виробництва 

1) Вартість 

установки 

2) Ремонтна-

придатність; 

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 (табл. 4.5 - 4.6). Фактори в таблицях 

подані в порядку зменшення значущості [8]. 

 

  



Таблиця 4.5.-Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Виготовлення та 

ремонт 

Проект включає в 

себе багато пристроїв 

за спецзамовленням  

Відмова  від реалізації 

2 Строк служби Строк служби має 

бути більшим ніж 

строк окупності 

системи  

Заміна на нову систему 

іншого постачальника. 

Відмова від подальшої 

співпраці.  

 

Таблиця 4.6. - Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Автоматизація Скорочуються 

витрати на 

коригування та 

настройку системи 

Перехід на систему даного 

типу для всіх етапів 

виробництва, де необхідне 

точність та більша якість 

різу 

2 Зменшення витрат 

на систему 

Зменшення 

собівартості 

продукту, що 

випускається 

Зниження вартості 

вихідного продукту 

Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції 

на ринку (табл. 4.8). 

  



Таблиця 4.7. - Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

- монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

монополістична У разі монополістичної 

конкуренції легко заснувати 

нову фірму або залишити 

ринок. Нові продавці часто 

відчувають труднощі з 

новими для покупців 

торговельними марками і 

послугами. 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

- 

локальний/національний/… 

Національна Національна конкуренція 

сприяє вливанню капіталів і 

товарів державою та 

інвесторами, створює 

конкурентну боротьбу 

3. За галузевою ознакою 

- міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньогалуз

ева 

Сприяла зниженню витрат 

виробництва, впровадженню 

НТП, підвищенню 

ефективності виробництва. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

товарно-родова Конкуренція між різними 

видами товарів, які можуть 

виконувати подібні функції. 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

Цінова Головною конкурентною 

перевагою є ціна (в 2-3 рази 



менша ніж у стаціонарних 

машин. 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

марочна ситуація на ринку, де 

компанія розглядає як своїх 

конкурентів компанії, що 

пропонують подібний 

продукт тим же цільовим 

покупцям 

Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції 

в галузі (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8. - Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Складові 

аналізу 

Прямі 

конкурент

и в галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальн

ики 
Клієнти 

Товари-

замінники 

На ринку 

спостерігаєт

ься 

тенденція до 

збільшення 

кількості 

підприємств 

і посилення 

конкуренції 

на ринку, але 

ринку 

стаціонарни

х агрегатів. 

Бар'єри входу 

на ринок є 

порівняно 

незначними. 

Вартість 

організації 

бізнесу  сягає 

50 тис. дол.  

Існує чітка 

залежність від 

постачальникі

в як якості 

продукції, так 

і можливих 

обсягів її 

виробництва. 

Споживачі 

мають 

широку 

географію  

Посилилася 

конкуренція 

зі сторони 

товарів 

субститутів. 

 Висновки: має місце інтенсивна конкурентна боротьба, але з боку стаціонарних 

агрегатів, а отже не прямих конкурентів, є можливість виходу на ринок, товари 

замінники пропонують вищу вартість. 



На основі аналізу конкуренції, проведеного в (табл. 4.8), а також із урахуванням 

характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів до товару (табл. 4.4) та 

факторів маркетингового середовища (табл. 4.5-4.6) визначається та обґрунтовується 

перелік факторів конкурентоспроможності [8]. Аналіз оформлюється за табл. 4.9. 

Таблиця 4.9.- Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Унікальність установки В умовах монополістичної конкуренції, 

коли фактор диференціації ТМ є ключовим 

засобом ведення конкурентної боротьби, 

важливим є створення унікального 

пристрою, що створює певний захист від 

конкурентних зіткнень [35]. 

2 Ціна Оскільки станція мобільна та 

малогабаритна, а більшість апаратів та 

з’єднань загальнодоступними , 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 (табл. 4.10). 

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 [8]. 

Таблиця 4.10. - SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Унікальність конструкції та 

пристрою; 

2. Покращення техніко-економічних 

показників установки 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами 

Слабкі сторони: 

1. Слабке самозабезпечення 

фінансовими ресурсами; 

2. Відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

1. Можливість збільшення обсягів 

реалізації системи 

2. Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок впровадження 

ще більш продуктивних систем та 

машин. 

Загрози: 

1. Загроза втрати споживачів 

внаслідок підвищення тиску зі 

сторони товарів-субститутів 

2. Загроза підвищення цін на продукт 

унаслідок підвищення цін на 

сировину та її дефіциту 

 

4.4. Розроблення ринкової стратегії проекту 

Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає визначення стратегії 

охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл.4.11). 

 



Таблиця 4.11. - Вибір цільових груп потенційних споживачів 

№ 

п/п 

Опис профілю 

цільової групи 

потенційних 

клієнтів 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

Орієнтовний 

попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

Інтенсивність 

конкуренції в 

сегменті 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Машинобудівна 

промисловість 

+ високий середня середня 

2 Будівельна 

промисловість 

+ високий середня середня 

3 Транспортна 

промисловість 

+ високий середня середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів 

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 [8]. 

Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію 

розвитку (табл. 4.12). 

  



Таблиця 4.12. - Визначення базової стратегії розвитку 

№ 

Обрана 

альтернатива 

розвитку проекту 

Стратегія 

охоплення 

ринку 

Ключові 

конкурентоспромо

жні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 Розвиток ринку Масовий 

маркетинг 

Низькі витрати 

створюють бар’єр 

входу для нових 

конкурентів і 

одночасно хороший 

захист проти 

товарів-замінників 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток товару Диференційова

ний маркетинг 

Відмітні 

властивості товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів захищають 

фірму і від товарів-

замінників 

Стратегія 

диференціац

ії 

3 Більш глибоке 

проникнення на 

ринок 

Концентрован

ий маркетинг 

Задоволення потреб 

вибраного 

цільового сегменту 

краще, ніж 

конкуренти 

Стратегія 

спеціалізації 

На основі таблиці 4.12 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. 



Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.13). 

Основне тут — наявний потенціал, уміння його ефективно використовувати та 

розвивати. Важливим є розуміння того, що конкурентоспроможність підприємства 

залежить від його внутрішнього стану, а також зовнішнього положення організації 

[8]. 

Таблиця 4.13. - Визначення базової стратегії конкурентної поведінки 

№ 

п/п 

Чи є проект 

«першопрохідцем» 

на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні 
Стратегія 

лідера 

2 Так Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 

3 Так Ні Так 

Стратегія 

наслідування 

лідеру 

4 Так Ні Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурентної 

ніші 

На основі таблиці 4.13 стратегія конкурентної поведінки - стратегія лідера. 

4.5  Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 



Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. Для цього у табл. 4.14 потрібно підсумувати результати попереднього 

аналізу конкурентоспроможності товару [8]. 

Таблиця 4.14. - Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ 

п/п 
Потреба 

Вигода, яку 

пропонує товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, що 

потрібно створити) 

1 Мобільність Можливість 

використання в 

будь-яких 

умовах, легке 

транспортування, 

невеликі 

габарити 

Легкість в обслуговуванні та ремонті 

2 Зменшення 

витрат на 

систему 

Зниження 

собівартості 

готової продукції 

Невелика вартість системи  

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 (табл. 4.15) [8]. Аналіз проводиться експертним методом. 

Таблиця 4.15.- Визначення меж встановлення ціни  

Рівень цін на 

товари-

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

До 500 тис. дол. До 90 тис. дол. 1,5 млрд. дол. 15-40 тис. дол. на ступінь 

Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в межах якого 

приймається рішення (табл. 4.16): 



- 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 4.16. - Формування системи збуту 

Специфіка закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції збуту, які має 

виконувати 

постачальник товару 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких галузей зі 

специфічним і (або) 

дорогим товаром, який 

може бути придбаний 

обмеженим числом 

споживачів, які 

потребують специфічних 

компонентах для свого 

фінального продукту 

машинобудування з 

виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

Просування на ринок 

подібних продуктів в 

рамках даної системи 

збуту не вимагає 

будь-якої широкої 

реклами. Швидше 

потрібно одного разу 

з'ясувати, хто з 

потенційних покупців 

інновацій може в них 

потребу і яка поточна 

платоспроможність 

даного клієнта. 

Канал 

нульового 

рівня 

Канал складається 

з виробника, який 

продає свій товар 

безпосередньо 

споживачам 

(через відділ 

збуту, збутові 

філії, мережу 

фірмових 

магазинів, 

посилкову 

торгівлю тощо) 

Останньою складової маркетингової програми є розроблення концепції 

маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану основу для 

позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 4.17). 

 

 



 

 

Таблиця 4.17. - Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

специфічним і 

(або) дорогим 

товаром, який 

може бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

споживачів 

Включають в 

себе пряму 

поштову 

розсилку, 

замовлення по 

друкованим 

каталогам і 

продаж в 

режимі он-лайн. 

Конкурентне 

позиціонування, 

яке базується на 

демонстрації 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг продажу 

своїх товарів 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

Висновки 

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 реалізації 

агрегатів гідроабаразивного різання.  

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.  



РОЗДІЛ  5 . ОХОРОНА ПРАЦІ І БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Вступ 

Об’єктом дослідження є мобільна малогабаритна установка гідроабразивної 

різки. 

Установка використовується для розрізу матеріалів зазначеної форми та 

розмірів, за допомогою двофазного потоку. 

Методика досліджень: 

Використовується спеціальне програмне забезпечення для проектування 

(Kompas 3D) та моделювання(Matlab, Simulinlk) гідравлічної системи мобільної 

установки ГАР. 

Завданням даної роботи є проектування мобільної установки гідроабразивного 

різання та її компонентів, дослідження пульсацій між мультиплікатором системи та 

ріжучим органом та визначення основних характеристик системи дослідним шляхом 

. 

 

1.1. Дослідження та аналіз умов і знарядь праці, які розробляють 

 

Мобільна установка ГАР працює від джерела змінного струму 380 В. Вал 

електродвигуна і насоса обертаються із швидкістю 1500 об/хв. Вони нагнітають тиск 

до гідромультиплікатора першого ступеня стискання, а він направляє рідину до 

камери змішування та сопла, яке формує вихідний струмінь. 

Проаналізувавши характеристики і умови роботи устанвки, було виявлено, що 

при експлуатації станції можуть виникати наступні шкідливі і небезпечні фактори 

згідно ГОСТ 12.0.001-82 [9]: 

  



- Підвищена температура поверхонь обладнання; 

- Підвищений рівень шуму на робочому місці; 

- Підвищений рівень вібрації; 

- Підвищені значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого 

може відбутися через тіло людини; 

Джерелами підвищених температур можуть бути поверхні корпуса 

електродвигуна, насоса, мультиплікатора та трубопроводів які нагріваються під час 

роботи. 

Підвищені рівні шуму і вібрацій можуть створюватися валами насосу і 

електродвигуна, між гідромультиплікатором та ріжучим інструментом. 

Так як електродвигун працює від джерела змінного струму з напругою 380 В, 

то він є джерелом електричної небезпеки, враження якою може настати при 

випадковому дотику до електродвигуна, або пробою. 

 

1.2. Вибір місць розміщення нового енергетичного устаткування 

 

Установка повинна використовуватись у місцях, які відповідають ДСН 

3.3.6.042-99 . В робочому приміщенні має підтримуватись температура, вологість 

повітря та швидкість руху повітря на рівні зазначених характеристик(Табл.1): 

Табл.1 

Найменування Вимірна 

величина 

Норма 

Температура 23℃ 23-25℃ 

Вологість повітря 55% 60-40% 

Швидкість руху 

повітря 

0,1м
с⁄  Не більше 0,1м

с⁄  

  

  



 

Схема дослідної лабораторії вказана на рис.1. 

 

Рис.5.1. Схема дослідної лабораторії 

  



 

1.3. Вибір і розрахунок технічних засобів і заходів безпеки для нового 

устаткування 

 

1.3.1.  Електробезпека 

 

Так як в розглядуваному об’єкті існує небезпека ураження електричним 

струмом - необхідно передбачити заходи і рішення щодо усунення цієї небезпеки. 

Електрообладнання установки повинно відповідати вимогам, які встановлює 

ПУЕ [10] і ДНАОП 1.1.10-1.01-2000 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок» . 

До технічних заходів захисту обслуговуючого персоналу від ураження 

електричним струмом відносяться: 

- Захисне заземлення(Рис.5,2.); 

- Захисне відключення; 

- Застосування індивідуальних засобів захисту; 

- Періодична перевірка опору ізоляції електроланцюгів і опору 

заземлювального пристрою. 

-  

Рис.5.2. Схема захисного заземлення 

Роботи з монтажу і ремонту електроустаткування повинні проводитися при 

знятій напрузі на розподільному щиті. 

Станція і електрообладнання при монтажі повинні бути заземлені відповідно до 

ГОСТ 12.1.030-81 . 



Затискачі заземлення та знаки заземлення електрообладнання повинні 

відповідати ГОСТ 12.1.030-81 . [11] 

Корпус установки повинен мати металевий зв'язок з заземлюючим пристроєм 

джерела живлення. 

 

1.3.2. Захист від шуму та вібрацій 

 

Захист обслуговуючого персоналу від шуму, інфра- та ультразвуку повинна 

виконуватися за ДСН 3.3.6.037-99 . [13] 

При експлуатації установки повинен бути забезпечений раціональний режим 

праці і відпочинку працюючих в шумонебезпечних зонах. 

Гарантійні рівні звуку тиску в робочій зоні станції не повинні перевищувати 

значень: 

- Рівні звуку, дБ (А): 89; 

- Загальний рівень інфразвуку, дБ: 71; 

Допустимий рівень звуку і еквівалентний рівень звуку на робочому місці 

оператора гідроабразивної установки відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 [] не повинен 

перевищувати 65 дБА. 

Захист обслуговуючого персоналу від шуму, інфра- та ультразвуку повинна 

виконуватися за ГОСТ 12.1.003-83 [13]. 

Експлуатація станції, укомплектованої системою управління, не вимагає 

постійної присутності обслуговуючого персоналу і наявності постійного робочого 

місця оператора, в безпосередній близькості біля станції. Станція розміщується в 

приміщенні. Робоче місце оператора - кабіна оператора, яка розміщується на відстані 

не менше 3 метрів від станції. 

Допустимі норми вібраційного навантаження на оператора від працюючої 

станції повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039-99 [] і ГОСТ 12.1.012-90 [] для 

загальної категорії 3, тип «а». 

1.3.3. Освітлення 

 



Освітленість при обслуговуванні установки згідно ДБН В.2.5–28–2006 [14] 

встановлюється за розрядом зорової роботи IVг. 

Необхідно визначити норми освітлення та зазначити, які лампи мають 

використовуватись у робочих приміщеннях. 

Задамо дані можливого виробничого приміщення: 

Ширина 8 м, довжина 15 м та висота 3,5 м, встановлено люмінесцентні лампи 

ЛД 40, у розмірі 24 штук. Стеля приміщення металева ρсл  = 50%, стіни мають сірий 

колір ρсн  = 50%, підлога цементована ρп=30%. Висота робочої поверхні hр становить 

0,5 м. Характеристика зорової роботи – середньої точності(Ен=200 лк) 

Підрахуємо індекс приміщення: 

𝑖 =
𝑎 ∙ 𝑏

ℎ𝑐 ∙ (𝑎 + 𝑏)
 

𝑖 =
15 ∙ 8

3.5(15 + 8)
=

120

80,5
= 1.5 

Коефіцієнт використання світлового потоку: 

𝜂 = 0.45 

Фактичне значення освітленості у приміщені: 

Еф =
𝐹л𝑁𝑛𝜂

𝑆𝑘з𝑧
=

2340 ∙ 8 ∙ 6 ∙ 0.45

120 ∙ 1.5 ∙ 1.1
=

50544

198
= 255,27 

N – кількість світильників, од.(приймаємо 8), 

 n – кількість ламп в світильнику, од.(приймаємо 6),  

η – коефіцієнт використання світлового потоку, 

 S – площа приміщення, м2,  

kз – коефіцієнт запасу (приймаємо рівним 1,5),  

 z – коефіцієнт нерівномірності (приймаємо рівним 1,1).  

Порівнюємо фактичне значення освітленості, що створює у приміщенні задана 

система загального освітлення, з нормативним значенням освітлення робочої зони.   



Воно не задовольняє нормам, отже ми змінюємо лампи на більш потужні: 

люмінесцентні лампи PHILIPS MASTER TL-D 90 Graphica 36W/965 T8 G13.  

 

1.4. Безпека в надзвичайній ситуації 

Спрогнозуємо та оцінимо інженерну та пожежну обстановку під час аварії на 

вибухонебезпечному об’єкті. 

Неподалік від лабораторії, в якій проводяться дослідження мобільної установки 

гідроабразивного різання, знаходиться склад зберігання балонів з пропаном. [15] 

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[15]: 

Зона 1(детонаційної хвилі) : 𝑟1 = 17,5 ∙ √𝑄3 = 17,5 ∙ м√15
3

= 17,5 ∙ 2,5 ≈ 44 м 

Зона 2(дії продуктів вибуху): 𝑟2 = 1,7 ∙ 𝑟1 = 1,7 ∙ 44 ≈ 75 м 

  



Надмірний тиск у зонах: 

∆𝑃Ф = 1700 кПа 

∆𝑃2 = 1300 ∙ (
𝑟1

𝑅0
⁄ )3 + 50 = 1300 ∙ (44

500⁄ )
3

+ 50 = 1300 ∙ (0.088)3 + 50

= 1300 ∙ 0,00068 + 50 = 50,884 кПа 

Висновок: об’єкт опиниться за межами цих зон, тобто у зоні повітряної 

ударної хвилі(зона 3). 

Визначимо надмірний тиск у зоні 3: 

∆𝑃ф =
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙
𝐿3

𝑄
− 1

=
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙
5003

15
− 1

=
262

√1 + 7,66 ∙ 10−5 ∙ 83.3 ∙ 105 − 1
=

262

√639 − 1
=

262

25.27 − 1
=

262

24.27

≈ 11 кПа 

 

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: У випадку виникнення надзвичайної ситуації, а саме вибуху 

пропану , будівля лабораторії та кабельні лінії слабко постраждають, контрольно-

вимірювальна апаратура буде пошкоджена більше, а на людей та верстати вибух ніяк 

не вплине.  



1.5. Загальні вимоги 

Обслуговуючий персонал при роботі станції повинен вести спостереження за 

показаннями контрольно-вимірюючих пристроїв. 

Нормальний режим роботи установки характеризується  наступними даними: 

- Відсутність по сторонніх стуків; 

- Відсутність витоків рідини і мастила із трубопроводів; 

- Відсутність витоків води з трубопроводів. 

- Тиск нагнітання кінцевий, може досягати 3000 атм; 

При появі сторонніх ударів, стуків або інших поломок станція повинна бути 

негайно зупинена. Повторний пуск дозволяється тільки після виявлення і ліквідації 

причини поломок. 

Висновки: 

На основі конструкції і технологічного процесу в мобільній малогабаритній 

установці  гідроабразивного різу, було визначено шкідливі і небезпечні фактори, які 

можуть виникати під час роботи станції. 

Після аналізу шкідливих і небезпечних факторів, було встановлено умови і 

правила роботи зі станцією згідно діючих в Україні нормативних документів. 

При виникненні надзвичайної ситуації було розраховано безпечну відстань 

дослідної лабораторії від місця аварії, а також визначені можливі наслідки 

надзвичайної ситуації. 

Встановлені гранично допустимі рівні для кожного з факторів, а саме: 

- Максимальна температура поверхонь станції не повинна перевищувати 

500 С. Якщо температура поверхні вище 500 С, то вони повинні бути огороджені або 

мати обмежений допуск обслуговуючого персоналу. 

- Приміщення роботи має відповідати усім нормам ДСН 3.3.6.042-99. 

- Гарантійні рівні звуку не повинні перевищувати: рівні звуку - 89 дБА, 

загальний рівень інфразвуку - 71 дБ. 

- Освітленість встановлюється згідно розрядом зорової роботи IVг. 

- Допустимі норми вібраційного навантаження за ГОСТ 12.1.012-90  для 

загальної категорії 3, тип «а». 



ВИСНОВКИ 

Задачею цього проекту є розробка та проектування мобільної установки 

гідроабразивного різання, а також дослідження значень її пульсацій , для підбору 

оптимального режиму роботи та розрахунку необхідної апаратури.  

В роботі було проведено досліди для визначення значень пульсацій та основних 

характеристик мобільної установки, на основі отриманих даних було складена та 

розрахована гідросистема, підібрана апаратура. Проведено розрахунок та 

проектування гідромультиплікатора подвійної дії, після отримання всіх результатів , 

запропоновано загальний вигляд мобільної установки ГАР. 

В розділі «Розроблення стартап-проекту» 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 реалізації агрегатів гідроабаразивного різання. 

В розділі «Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях» було визначено 

можливі небезпечні і шкідливі фактори при роботі з установкою та вироблені заходи 

безпеки для них. Спрогнозовано та оцінено інженерну та пожежну обстановку під час 

аварії на вибухонебезпечному об’єкті 

Отримана конструкція мобільної установки ГАР та підібраний режим роботи, в 

повній мірі вирішує поставлені задачі та цілі роботи. 
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