
1 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ......................................................................................................................................................... 5 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІДРОАПАРАТИ, ЇХ РІЗНОВИДНІСТЬ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ .......................................................................................................................................... 8 

1.1. Вугільна шахта та її структура. Підземні пожежі та методи боротьби з ними ..................... 8 

1.2. Вибухозахист гірничих шахт ..................................................................................................... 9 

1.3. Загальні відомості про гідроапаратуру ................................................................................... 10 

1.4. ЗАПОБІЖНІ, ПЕРЕЛИВНІ І РЕДУКЦІЙНІ ГІДРОКЛАПАНИ ........................................... 12 

1.4.1. Класифікація запобіжних клапанів .................................................................................. 14 

1.4.2.Пружинні клапани .................................................................................................................... 16 

1.4.3. Важільно-вантажні клапани ............................................................................................. 17 

1.5. Редукційний клапан та його види ............................................................................................ 18 

1.6 Висновки за розділом 1 ................................................................................................................... 31 

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК РКДУКЦІЙНОГО КЛАПАНА ................................................................... 32 

2.1. Розрахунок регулятора тиску ........................................................................................................ 32 

2.2. Технічні характеристики регулюючих клапанів ........................................................................... 34 

2.2. Розрахунок редукційного клапана в системах пожежогасіння .................................................. 37 

2.3. Визначення втрат тиску на гідравлічне тертя.............................................................................. 39 

2.4. Підбір діапазону налаштування .................................................................................................... 42 

2.5. Висновки за розділом 2 .................................................................................................................. 52 

РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК РЕДУКЦІЙНОГО КЛАПАНА. РОЗРОБКА НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

ГІДРОАПАРАТУРИ ................................................................................................................................. 53 

3.2. Розробка редукційного клапана. ................................................................................................... 62 

3.3. Висновки за розділом 3 .................................................................................................................. 66 

4.1. Опис ідеї проекту ........................................................................................................................... 67 

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту ................................................................................................. 68 

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту ........................................................... 68 

4.4.Розроблення ринкової стратегії проекту ....................................................................................... 76 

4.6. Висновки до розділу 4 ................................................................................................................... 81 

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ .......................... 83 

5.1. Повітря робочої зони ..................................................................................................................... 83 

5.2. Виробниче освітлення.................................................................................................................... 84 

5.3. Електробезпека ............................................................................................................................... 85 

5.4. Виробничий шум та вібрація ........................................................................................................ 90 

5.5. Засоби індивідуального захисту при роботі з УЗ обладнанням................................................. 92 

5.5. Пожежобезпека ............................................................................................................................... 93 

ВИСНОВКИ ............................................................................................................................................... 95 



2 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ................................................................................................. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

Qт - витрата рідини на ділянці, що розраховується; 

Vср - середня швидкість рідини; 

 - коефіцієнт тертя; 

 l- довжина ділянки; 

   - щільність; 

 V- середня швидкість рідини; 

 dт - діаметр труби або шланга; 

  кінематична в’язкість рідини; 

 - коефіцієнт місцевого опору; 

DN - номінальний діаметр; 

Kvs - пропусктна здатність; 

Pн - діапазон настройки тиску, бар; 

dP - втрати напора на повністю відкритому клапані при заданих витратах; 

% - процент відкриття клапана тиску при якому втрати напора рівні заданим; 

 — коефіцієнт витрати; 

 - площа щілини робочого вікна клапана (визначається в залежності від 

конструкції запірного елемента); 

 - тиск нагнітання на вході в клапан; 

 - тиск на виході з клапана; 

Ρ - густина масла; 

h - величина стиснення пружини; 

с - жорсткість пружини; 

 Fi і  Fj – робочі площі запірно-регулюючого елемента клапана з боку 

напірної і зливної лінії;  

с - жорсткість пружини;  

– величина попереднього стиснення пружини;   

 – хід запірно-регулюючого елемента; 
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  - площа прохідного перетину дроселя, паралельного клапану; 

     - середній діаметр дроселюючою щілини клапану; 

 -  кут конусності клапану; 

 – робочі площі запірно-регулюючого елемента допоміжного клапана 

з боку напірної і зливної ліній; 

 – робочі площі запірно-регулюючого елемента основного клапана з 

боку напірної лінії і міжклапанних порожнини;  

с і С - жорсткості пружин допоміжного і основного клапанів; 

 попереднє стиснення пружин допоміжного і основного клапанів; 

  хід рухомих частин допоміжного і основного клапанів; 

 G - провідність основного клапана; 

 середні діаметри дроселюючих щілин допоміжного і основного 

клапанів; 

 кути конусності допоміжного і основного клапанів; 
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ВСТУП 

 

На сьогоднішній день редукційний клапан є основним компонентом 

для якісної роботи гідравлічної системи гірничих шахт.  

Традиційні конструкції редукційних клапанів не враховують 

особливості роботи гідравлічної системи з технічною робочою рідиною з 

різним вмістом твердих частинок, що призводить до постійної необхідності 

заміни обладнання або ж до повної не працездатності системи. Тому 

необхідно розробити нову конструкцію редукційного клапану та дослідити 

принцип його роботи при різних характеристиках робочої рідини та тим 

самим підвищити термін експлуатації устаткування та унеможливити 

поламки гідравлічної системи у цілому. 

Редукційний клапан  - вид регулюючої гідроапаратури, який у ручному 

або автоматичному режимі керує регулюванням, підтримуванням на 

потрібному рівні або обмеження тиску робочого рідини у гідросистемах. 

Редукційні клапани поршневого типу мають у своїй конструкції фільтр. 

Через те, що клапан не сприймає забруднення виникає необхідність 

встановлення додаткового фільтру перед клапаном,  який відповідно 

потрібно часто обслуговувати. 

У порівнянні з клапанами поршневого типу, клапани мембранного типу 

можуть працювати з великим вмістом твердих частинок у робочій рідині, що 

виключає необхідність встановлення фільтру перед клапаном.  

Поршневі клапани розвантажені по тиску - коливання тиску на вході не 

впливає на тиск на виході. 

Мембранні клапани не розвантажені по тиску, тому тиск після клапана 

може змінюватися через коливання тиску перед клапаном на 3-7% від 

величини зміни тиску на вході.  

Враховуючи принцип роботи кожного типу редукційного клапана, 

можна зробити висновок про їх недоліки табл.(1.1.) 

Таблиця 1.1.  
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Переваги та недоліки основних два типи редукційних клапанів [1] 

Тип клапану Переваги Недоліки 

Поршневий Розвантажені по тиску 

- Необхідність 

встановлення перед клапаном 

фільтра 

- Один варіант розміщення 

(горизонтальне) 

- Високі вимоги до чистоти 

робочої рідини 

- Має вбудований фільтр, 

який потрібно обслуговувати 

- Для унеможливлення 

залипання потрібен великий 

перепад тиску 

- Заклинювання клапана 

при потраплянні твердих 

частинок 

Мембранний 

- Встановлення у будь-

якому варіанті 

- Робота не залежить 

від забруднень 

- Можна не 

встановлювати фільтр 

перед клапаном 

- Не потрібно 

технічного обслуговування 

- Унеможливлення 

протікання 

- Універсальність 

Не розвантажені по тиску 
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Мета і задачі дослідження. Редукційний клапан є невід’ємною 

частиною будь-якої гідравлічної системи, але виконання стандартних 

конструкцій клапану у гірничих шахтах не задовольняє необхідну 

ефективність їх роботи. Тому  ми ставимо собі за мету розробити нову 

конструкцію редукційного клапану, який би за своїми характеристиками не 

був гірший за існуючі, але мав значно кращу конструкцію і більш ефективно 

виконував свої функції. 

Задачею магістерської дисертації є: 

 провести аналіз існуючих типів клапанів та принципів їх роботи; 

 вивчення принципу роботи редукційного клапану;  

 проектування нової конструкції, що забезпечить можливість 

роботи клапану з великим вмістом твердих часток у робочій рідині; 

 провести серію експериментів, підтверджуючих чи спростовуючи 

мету дослідження; 

 зробити висновки та визначити оптимальну концентрацію 

робочої рідини для продуктивної роботи клапана. 

 

Об’єкт дослідження: редукційний клапан. 

Предмет дослідження: зношування редукційного клапана у 

гідравлічних системах шахт за рахунок робочої рідини. 

Методи дослідження: виконані дослідження базуються на розробленій 

3D моделі та моделюванню принципу роботи редукційного клапана у 

середовищі SolidWorks. 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІДРОАПАРАТИ, ЇХ 

РІЗНОВИДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

 Для розкриття питання щодо роботи редукційного клапану було 

вивчено будову вугільних шахт та принцип роботи систем пожежогасіння, а 

також різновидність гідроапаратів та їх особливостей. Виходячи з 

розглянутих статей компаній «Південна вугільна компанія» [1], «Основи 

гірничого виробництва» [2], ДНАОП [3], «HYDRO-PNEVMO» [4],  «IBUD» 

[5],  «Шевченківський коледж Уманського НУС» [6] було розглянуто 

наступні питання: 

 

1.1. Вугільна шахта та її структура. Підземні пожежі та методи 

боротьби з ними 

 Шахта - підприємство з видобутку компасних копалин на певній 

відстані від поверхневого шару (Рис.1.1). Добування вугілля зазвичай 

починається з дослідження майбутнього шахтного поля та його розробки. 

Межі поля мають бути чітко визначено, виходити за межі під землею 

заборонено. Після дослідження поля та встановлення чіткого кордону можна 

підбирати обладнання для роботи у шахті [1]. 

Головна складова вугільної шахти - підземна частина, в яку входить: 

- стовбури, основні і допоміжні. Стовбури пов'язують розробки з 

поверхнею, по ним вниз і вгору пересуваються кліті і скіпи, що доставляють 

людей і вугілля, нагнітається під землю повітря; 

- лава - місце підземної виробки, масив вугілля; 

- штреки та конвеєри. За ним вугілля доставляють до шахтного 

стовбура; 
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- бремсберги, похилі гірничі виробки, які служать для 

транспортування породи [1]. 

Рис.1.1. Вугільна шахта 

 

До підземних пожеж відносять: 

- пожежі, які виникли в гірських виробках; 

- пожежі на поверхні, якщо продукти горіння і вогонь можуть 

потрапити в шахту. 

Пожежі бувають екзогенні та ендогенні. Екзогенні виникають від 

зовнішнього джерела тепла. Ендогенні - відбуваються внаслідок 

самозаймання горючого матеріалу. Екзогенні пожежі виникають і швидко 

поширюються, ендогенні пожежі виникають і розвиваються поступово [2]. 

 Для гасіння пожеж в початковій стадії застосовують вогнегасники 

різних типів. Коли пожежа починає набувати масштабів і вогнегасники вже 

не справляються зі своєю роботою, запускається підземний пожаро-

зрошувальний трубопровід. У систему пожаро-зрошування входить 

редукційний клапан, модернізація якого і є завданням магістерської 

дисертації [2]. 

 

1.2.  Вибухозахист гірничих шахт 
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У шахтах питання по вибухозахисту вирішується за допомогою 

пожежно-зрошувальних трубопроводів (Рис.1.2). Подача води здійснюється 

самопливними подавальними трубопроводами [3]. 

Система пожежно-зрошувальних трубопроводів має бути постійно 

заповнена водою під тиском. Параметри мережі повинні обґрунтовуватися 

гідравлічними та техніко-економічними  розрахунками [3]. 

 

Рис.1.2. Схема об'єднаних пожежно-зрошувальних трубопроводів. 

 

Система пожежно-зрошувального трубопроводу у шахтах складається з 

магістральних та дільничних ліній. Діаметр труб повинен бути не меншим 

ніж 150 мм та 100 мм, незалежно від пропускної здатності. Витрата води на 

гасіння шахтної пожежі розраховується за умови однієї пожежі. Параметри 

дільничного пожежного трубопроводу обчислюються тільки за витратою 

води, які повинні бути не меншими ніж 0,014 м
3
/с (50 м

3
/год) [3, 9]. 

 

1.3.  Загальні відомості про гідроапаратуру 
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Гідроапарат є засобом, який міняє або підтримує  заданий системою 

тиск, або її витрату робочої рідини. , а також для зміни напрямку потоку 

робочої рідини. Гідроапаратура підрозділяється на регулюючу і спрямовуючу 

[6].  

     Регулююча гідроапаратура змінює тиск, витрата і напрямок потоку 

робочої рідини за рахунок зміни положення ЗРЕ , робочого прохідного 

перерізу [6].  

    Направляюча гідроапаратура має призначення для зміни напрямку 

потоку робочої рідини способом повного відкриття або закриття робочого 

прохідного перерізу [6]. 

     Робоче прохідний перетин гідроапаратів змінюється при зміні 

положення ЗРЕ, що входить в їх конструкцію. За принципом дії ЗРЕ:  

- Гідроклапанні апарати;  

- Дроселі  

     Залежно від конструкції ЗРЕ гідроапарати поділяють на: 

- Золотникові;  

- Кранові;  

- Клапанні.  

     За зовнішнього впливу на ЗРЕ:  

- Регульовані;  

- Нерегульовані .  

       Гідравлічним клапаном є гідроапарат, в якому величина відкриття 

робочого перерізу змінюється в залежності від впливу потоку робочої рідини, 

який проходить через нього [6].  

  За характером впливу на запірно-регулюючий елемент, гідравлічні 

клапани можуть бути як прямої так і зворотної дії (непрямої). У 

гідроклапанах прямої дії величина відкриття робочого прохідного перерізу 

змінюється в результаті безпосереднього впливу потоку робочої рідини на 

ЗРЕ. У клапані непрямої дії потік спочатку впливає на допоміжний запірно-
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регулюючий елемент, переміщення якого викликає зміна положення 

основного регулюючого елемента [6].  

      Гідроапарат неклапанної дії називається гідроапарат, в якому 

величина відкриття робочого прохідного перерізу не залежить від впливу 

потоку що проходить через нього робочої рідини. Такі гідроапарати інакше 

називають дроселями. З точки зору положень гідродинаміки,  дросель 

супроводжується  активним гідравлічним опором [6].  

 

1.4. ЗАПОБІЖНІ, ПЕРЕЛИВНІ І РЕДУКЦІЙНІ ГІДРОКЛАПАНИ 

 

Запобіжний клапан – гідравлічна апаратура, яка призначена для 

запобігання руйнування обладнання  від механічного пошкодження та 

впливу надлишкового тиску на трубопровід. Захист обладнання 

забезпечується шляхом автоматичного випуску надлишку рідини, паро- чи 

газоподібного середовища, з гідравлічних систем що перевищили 

встановлене значення. Клапан також повинен забезпечувати припинення 

скидання надлишків у систему середовища при відновленні робочого тиску. 

Запобіжний клапан є арматурою прямої дії, що працює безпосередньо від 

робочого середовища [6]. 

Небезпечний надлишковий тиск може виникнути в системі як в 

результаті сторонніх чинників (неправильна робота обладнання, передача 

тепла від сторонніх джерел, неправильно зібрана тепломеханічна схема і т. 

п.), так і в результаті внутрішніх гідро-фізичних процесів, зумовлених 

певними діями ,які відрізняються від нормальних умов, не передбаченими 

при нормальній експлуатації. Запобіжні клапани встановлюються скрізь, де є 

доречними, але особливо вони важливі в промислових так побутових сферах 

експлуатації об'єктів, що працюють з надлишковим , або змінним тиском. 

Існують інші типи запобіжної арматури, але клапани є найпоширенішими 

через простоту своєї конструкції, легкості налаштування, розмаїття видів, 

розмірів і конструктивних виконань [6]. 
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 На пояснюючому малюнку (Рис.1.3) -  креслення типового пружинного 

клапана прямої дії. На його прикладі розглянемо типову конструкцію. 

Обов'язковими компонентами конструкції запобіжного клапана прямої дії є 

запірно-регулюючий орган і задатчик, що забезпечує силовий вплив на 

чутливий елемент, пов'язаний із запірним органом клапана. ЗРЕ складається 

із затвора і сідла. Якщо розглядати пояснюючий малюнок, то в цьому 

найпростішому випадку затвором є золотник, а задатчиком виступає 

пружина. За допомогою задатчика клапан налаштовується таким чином, щоб 

зусилля на золотнику забезпечувало його притиснення до сідла запірного 

органу і перешкоджало пропусканню робочої рідини у робоче середовище. В 

даному випадку налаштування здійснюють спеціальним ґвинтом [6]. 

 

 

Рис.1.3. Будова запобіжного клапана: 1 - гвинт; 2 - пружина; 3 - 

золотник; 4 - корпус 
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Коли запобіжний клапан закритий, на його чутливий елемент впливає 

сила від заданого робочого тиску в системі, яка намагається відкрити клапан, 

та навпаки сила від задатчика,- перешкоджає відкриттю. З виникненням 

збурень у системі, що викликають підвищення тиску, зменшується величина 

сили притиснення золотника до сідла. У той момент, коли ця сила стане 

рівною нулю, настає рівновага активних сил від впливу тиску в системі і 

задатчика на чутливий елемент клапана. Запірний орган починає 

відкриватися, і, якщо тиск в системі не перестане зростати, відбувається 

скидання надлишкового тиску системи через клапан [6]. 

 

1.4.1. Класифікація запобіжних клапанів 

 

Існує широка варіативність запобіжних клапанів, що мають безліч 

різних шляхів застосування, в різних галузях. Крім того, національні 

стандарти мають багато різновидів запобіжних клапанів [6]. 

За принципом дії: 

- гідроклапани прямої дії - зазвичай саме ці пристрої мають на увазі, 

коли використовують словосполучення запобіжний клапан. Вони 

відкриваються безпосередньо під дією тиску рідини робочого середовища; 

-  гідроклапани непрямої дії (рис.1.4.)  - клапани, керовані шляхом 

викомалтання стороннього джерела механічного тиску або електроенергії. 

Загальноприйнята назва таких пристроїв імпульсні запобіжні пристрої.  

Рис.1.4. Умовне позначення клапана непрямої дії 

 



15 
 

За способом випуску робочого середовища [6]: 

- відкритої дії (випуск в атмосферу); 

- закритої дії (скидання в іншу систему). 

 За видом затвору [6]: 

-  мембранні; 

- тарілчасті; 

- поршневі. 

За характером підйому замикаючого органу [6]: 

- клапани пропорційної дії (використовуються на нестискуваних 

середовищах); 

- клапани двопозиційної дії. 

За кількістю сідл (тарілок) [6]: 

- одинарні; 

- подвійні. 

За видом корпусу [6]: 

- прямоточні; 

- прохідні; 

- кутові. 

За видом навантаження на золотник [6]: 

-   вантажні або важільно-вантажні; 

-   пружинні; 

-   важільно-пружинні; 

-   магнітно-пружинні. 

За висотою підйому (пропускній здатності) замикаючого органу [6]: 

-   малої амплітуди (малопідйомні); 

-   середньої амплітуди (середньо підйомні); 

-   велико амплітудні. 

Запобіжні клапани, як правило, мають кутовий корпус, але можуть 

мати й прохідний. Незалежно від цього клапани встановлюються 

вертикально так, щоб при закриванні, шток апарату опускавсь донизу [6].  
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Більшість запобіжних клапанів виготовляються з одним сідлом у 

корпусі, але зустрічаються конструкції і з двома сідлами, встановленими 

паралельно. 

Найбільші відмінності в конструкціях запобіжних клапанів полягають у 

видах навантаження на золотник [6]. 

 

1.4.2.Пружинні клапани 

У таких клапанів (Рис.1.5.)  тиск середовища на золотник протидіє сила 

стиснення пружини [6]. 

 

Рис.1.5.Пружинний клапан з двома сідлами. 

 

Один і той самий пружинний клапан може бути використаний для 

різних налаштувань тиску, шляхом спрацьовування ЗРЕ, який представлений  

різними комплектаціями пружин. Багато клапанів виготовляються із 

спеціальним механізмом (важелем, сідлом і т.п.) ручного керування для 

контрольної продувки клапана. Це робиться з метою перевірки 

працездатності клапана, так як під час експлуатації можуть виникнути 

проблеми різноманітних характерів, наприклад кипіння, примерзання. Однак 

у деяких виробництвах в умовах агресивних і токсичних середовищ, високих 

температур і тисків, контрольне продування може бути дуже небезпечним, 

тому для таких клапанів можливість ручного продування не передбачається і 

навіть забороняється [6]. 
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Найчастіше пружини при спрацьовуванні піддаються впливу робочого 

середовища, яке скидається з трубопроводу або ємності. Для захисту від 

слабко агресивних середовищ для пружин застосовують спеціальні покриття. 

Ущільнення по штоку в таких клапанах відсутнє. У випадках роботи з 

агресивними середовищами в хімічних і деяких інших установках пружину 

ізолюють від робочого середовища за допомогою ущільнення по штоку 

сальниковим пристроєм, сильфоном або еластичною мембраною. Сильфоні 

ущільнення застосовуються також у тих випадках, коли витік середовища в 

атмосферу не допускається, наприклад на АЕС [6]. 

 

1.4.3. Важільно-вантажні клапани 

 

У важільно-вантажних клапанах (рис.1.6.)  зусиллю від тиску робочого 

середовища на золотник протидіє сила ваги вантажу, що механічно 

передається через важіль на шток клапана. Налаштування таких клапанів 

проводиться фіксацією вантажу певної маси на робочий елемент важеля. 

Важелі також використовують для ручного продування клапана. Такі 

пристрої заборонено використовувати на пересувних апаратах [6]. 

 

Рис.1.6. Схема важільного клапана. 

 

Для герметизації робочих елементів великих діаметрів потрібні значні 

маси вантажів на довгих важелях, що можуть викликати значну вібрацію 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Lever_safety_valve_(Heat_Engines,_1913).jpg
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пристрою. В цих випадках застосовуються корпуси, всередині яких перетин 

скидання середовища утворено двома паралельно розташованими сідлами, 

які перекриваються двома золотниками за допомогою двох важелів з 

вантажами. Таким чином, в одному корпусі монтуються два паралельно 

працюючих затвори, що дозволяє зменшити масу вантажу і довжину важеля, 

забезпечуючи нормальну роботу клапана [6]. 

 

1.5.  Редукційний клапан та його види 

Редукційні клапани застосовуються для зменшення або стабілізації 

тиску [4]. 

Редукційні клапани забезпечують: 

- Зниження тиску;  

-  Підтримка тиску на постійному рівні; 

-  Обмеження тиску (тільки для трьохлінійних клапанів). 

 Розглянемо основні елементи та принцип роботи редукційного клапана 

прямої дії (див.рис.1.7). 

Золотник 1 розташований в корпусі 2, в якому встановлена пружина 3, 

її стиснення регулюється гвинтом 4. Тиск робочої рідини на виході 

редукційного клапана у лінії відводу від основної називають редукційним. 

Тиск напірної лінії (Рн) підводиться до робочої порожнини золотника. 

Осьовими силами, що діють на золотник є сила пружини і сила, обумовлена 

тиском на виході клапана (Рред). Положення золотника буде визначатися 

силою дії пружини і редукційним тиском Рред. 
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Рис.1.7. Принцип роботи редукційного клапана прямої дії: 1-золотник; 

2-корпус; 3-пружина;4-гвинт. 

 

Налаштування тиску на виході редукційного клапана здійснюється 

гвинтом, який підтискає пружину. При збільшенні редукційного тиску 

(Рред), золотник, під його дією буде зміщуватися (вгору), цим самим 

зменшуючи площу прохідного перетину S, збільшуючи гідравлічний опір. В 

результаті збільшених втрат редукційний тиск знизитися до величини 

початкового налаштування [4]. 

При зменшенні редукційного тиску (Рред) золотник під дію зусилля 

пружини зміститься до низу, що у своє чергу збільшить прохідний перетин. 

У результаті зниження втрат, тиск у відвідній лінії досягне величини 

налаштування. У редукційному клапані прямої дії на золотник з одного боку 

діє сила стиснення пружини, а з іншого - редукційний тиск. Зусилля пружини 

залежить від положення золотника, яке залежить від витрати на виході з 

клапана. Через це при збільшенні витраті через редукційний клапан прямої 

дії збільшується  редукційний тиск [4]. 



20 
 

При роботі з великими витратами робочої рідини застосовують 

редукційні клапани непрямої дії (рис.1.8). 

Рис.1.8. Принцип роботи редукційного клапана непрямої дії: 1-кулька, 2-

пружина, 3-пружина, 4-дросель, 5-золотник, 6-гвинт, 7-лінія з’єднання зі 

зливом, 8-камера тиску, 9-лінія підводу, 10-лінія відводу 

 

Робоча рідина підводиться в клапан через лінію підводу (9), далі через 

зазор між золотником (5) і сідлом в корпусі, рідина потрапляє до лінії відводу 

(10). Тиск рідини у відвідній лінії впливає на нижній торець золотника. 

Рідина з відвідної лінії через постійний дросель (4) підводиться до верхнього 

торця золотника і відповідно до кульки (1), притискаючи пружину (2). При 

стисканні пружини робоча рідина проходить до лінії зливу (7). Зусилля 

стискання пружини регулюється гвинтом (6). Положення золотника (5) 

залежить від співвідношення сил тиску у відвідній лінії (редукційним) до 

тиску в камері (8). Значення тиску у камері (8) залежить від регулювання 

пружини (2), тобто роботу клапана можна регулювати гвинтом (6) [4]. 
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При збільшені тиску у відвідній лінії вище заданого, кулька змінить 

своє місце розташування, пропускаючи частину рідини на злив. У результаті 

появи витрати через дросель (4), тиск на верхній торець золотника знизиться 

(через втрати на дроселі), золотник під дією редукційного тиску 

переміститься вгору, зменшуючи прохідний січення, що забезпечить 

зниження редукційного тиску до необхідної величини [4]. 

На гідравлічних схемах редукційний клапан зображують як квадрат із 

стрілкою, що вказує напрям рідини (рис.1.9) [4].  

 

Рис.1.9. Схематичне позначення редукційного клапана 

 

Редукційні клапани бувають поршневого і мембранного типу. 

Виконують одну й ту ж саму функцію, але мають різні конструкції та 

принципи дії (рис.1.10) [5]. 

Редукційні клапани поршневого типу обов'язково мають вбудований 

фільтр. Для запобігання заклинювання клапану, перед ним має бути 

встановлений додатковий фільтр, так як клапан не може працювати з дрібним 

брудом. Вбудованому фільтру необхідне своєчасне сервісне обслуговування, 

для якого необхідно спеціальний інструмент, оскільки необхідно буде 

розбирати клапан. 
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Рис.1.10. Приклади редукційних клапанів 

 

Клапани мембранного типу не бояться дрібного бруду, так як кількість 

деталей, що труться, значно менша від клапана поршневого типу. Саме 

завдяки цій особливості конструкції клапана, немає необхідності 

встановлення фільтру перед клапаном [5]. 

Наступним типом клапана регулювання тиску прямої дії є клапан, що 

забезпечує проходження потоку через клапан в його вихідному (нормально 

відкритому) положенні. 

Клапан цього типу з загальновживаним назвою редукційний клапан 

обмежує рівень тиску на вихідному (вторинному) отворі і підтримує його 

постійне значення незалежно від коливань тиску у вхідному (первинному) 

отворі. Для підтримки тиску на вихідний стороні вхідний тиск повинен бути, 

принаймні, на тому ж рівні, що і заданий тиск. 
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Рис.1.11. Трьохлінійний редукційний клапан (в перерізі) хі схемою 

 

На рисунку 1.11 показаний редукційний клапан прямої дії. Він 

складається з корпусу, золотника, пружини, гвинта налаштування і 

стопорною гайки. Такі клапани можуть бути двох- або трьох лінійними; на 

малюнку показаний Трилінійний клапан. 

Клапан відкритий (P- S) до тих пір, поки рівень тиску на вторинній 

стороні (S) нижче уставки пружини. З камери пружини здійснюється 

внутрішній слив в бак через невеликий отвір в золотнику. Вторинне тиск діє 

(через інше невеликий отвір в золотнику) на площу лівого торця золотника. 

Коли тиск в лінії S підвищується до заданого значення, золотник 

переміщається вправо і дроселює (редукує) потік P- S. Якщо тиск на 

вторинній стороні буде прагнути до перевищення уставки, то золотник 

клапана буде рухатися 6-6 (рис.1.12).  

 

Рис.1.12 Трилінійний редукційний клапан з  зовнішнім управлінням 
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Якщо редуктор тиску призначений для управління більшими 

витратами, то зазвичай він має пілотне керування. На рисунку 1.13 показаний 

клапан з пілотним керуванням, оснащений інтегрованим електронним 

модулем управління, який контролює пропорційний електромагнітний 

пілотний клапан. Це дозволяє налаштовувати уставку тиску (в лінії A) 

дистанційним електричним сигналом. 

 

Рис.1.13. Редукційний клапан з електронним управлінням (з умовним 

позначенням) 

Графік, представлений на рис.1.14 показує, що при уставці, наприклад, 

рівний 150 бар, клапан з великою точністю підтримує задане значення в лінії 

A незалежно від коливань вхідного тиску в лінії B. 
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Рис.1.14. Графік залежності вихідного тиску 

 

 

Рис.1.15. Клапан послідовності в розрізі (з умовним позначенням) 

 

Від вхідного тиску редукційного клапана, показаного на рис.1.14 

клапани послідовності будуть знаходитися у залежності. На рис.1.15 

зображений клапан послідовності 3/2 (три лінії, два положення), який 

управляється внутрішнім керуючим сигналом. Золотник змінює положення, 
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коли тиск в лінії P підвищується до установки тиску пружиною. Клапан може 

бути або нормально закритим (як на рис.1.15), або нормально відкритим. 

Клапани послідовності поставляються в декількох варіантах виконання, 

наприклад, 3/2 , 2/2, і клапани з пілотним (дистанційним) управлінням. Вони 

використовуються, наприклад, в контурах управління з низькою витратою, де 

необхідно закривати або відкривати з'єднання при заданому рівні керуючого 

сигналу з іншого контуру. Іншими сферами застосування клапана 

послідовності є кран і лісо навантажувач. Цей клапан може входити до 

складу системи захисту від перевантаження. Він запобігає будь-яку спробу 

підйому навантаження, яка буде перевищувати максимально допустимий 

перекидаючий момент (вага ×«Плече») основної конструкції крана або 

навантажувача. 

Вбудовуватися в пропорційний гідророзподільник для забезпечення 

витрати, що не залежить відтиску навантаження. Ця клапанна функція 

використовується в системах із замкнутим контуром і постійним витратою 

(CFC) з нерегульованими насосами, тому швидкість функції (приводу) прямо 

пропорційна положенню рукоятки (визначає ступінь відкривання золотника, 

отвори, або площа). Компенсатор на вході є нормально закритим (не 

пропускає) клапаном тиску, розташованим на вході гідророзподільника 

(Рис.1.16). Він складається з золотника-компенсатора, пружини ,запобіжного 

клапана і демпферуючого отвору. Розвантажувальний клапан в контурі на 

Рис.1.16 показаний золотник гідророзподільника в нейтральній позиції. Потік 

з насоса, що входить в отвір «P», проходить навколо золотника компенсатора 

і з'єднаний з нижньою торцевою поверхнею золотника. Камера пружини і 

запобіжний клапан (звані контуром ,чутливим до навантаження) мають слив 

в бак через канавку вимірювання навантаження на золотнику 

гідророзподільника.  
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Рис.1.16. Контур чутливого до навантаження клапана з компенсатором 

тиску на вході (золотник в нейтральному положенню) 

 

Тому будь-який тиск насоса вище уставки пружини, зазвичай рівний 6 

бар (85 psi), буде викликати зсув золотника компенсатора «вгору» і 

відведення потоку насоса в бак при перепаді тисків 6 бар (85psi). Коли 

золотник гідророзподільника переміщається «вниз» або «вгору» (рис.1.17), 

тиск навантаження в отворі приводу «A» або «B» (в залежності від того, яке з 

них пов'язане з отвором «P»)вимірюється в чотирьох-лінійному корпусі і 

передається в пружинну камеру компенсатора на вході і запобіжний клапан. 

Компенсатор підтримує постійний перепад тиску на чотирьох-лінійному 

золотнику з одночасним відведенням будь-якого надлишкового потоку 

насоса в бак. Положення золотника гідророзподільника задає певний витрата, 

і тиск навантаження вимірюється в пружинної камері. Тиск навантаження і 

зусилля пружини зміщують золотник компенсатора вниз, і одночасно тиск 

насоса впливає на нижню торцеву поверхню золотника. Потік з отвору «P» 

не надходить в отвір приводу до тих пір, поки тиск насоса не перевищить 

тиску навантаження плюс зусилля пружини. 
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При роботі клапана золотник компенсатора постійно здійснює 

регулювання, пропускаючи лише потік, необхідний для функції і 

еквівалентний величині зсуву золотника при перепаді тисків на його робочих 

кромках, який визначається зусиллям пружини. Так як компенсатор постійно 

порівнює тиск навантаження з тиском насоса (підтримуючи постійний 

перепад тиску на чотирьох лінійному золотнику), витрата на виході чотирьох 

лінійному золотника є постійним для певного його положення незалежно від 

змін тиску навантаження. 

При роботі клапана золотник компенсатора постійно здійснює 

регулювання, пропускаючи лише потік, необхідний для функції і відповідний 

величиною переміщення золотника при перепаді тисків, який визначається 

зусиллям пружини. Оскільки компенсатор безперервно відстежує Р(тиск) на 

чотирьох - лінійному золотнику і виконує регулювання для підтримки цього 

перепаду тисків, вихідний потік до навантаження буде постійним незалежно 

від змін в тиску навантаження. Налаштування роздільної отвір 

використовується для демпфірування коливань компенсатора при дуже 

сильних флуктуаціях тиску навантаження. Запобіжний клапан вимірює тиск 

навантаження в камері пружини. Будь-який тиск насоса вище уставки 

запобіжного клапана змушує золотник компенсатора закриватися, 

максимізуючи тиск навантаження. Регулювання мінімального тиску 

навантаження для обмеження тиску навантаження в компенсатор на вході 

вбудовується запобіжний клапан, Рис.1.17 і 1.18, який обмежує тиск 

навантаження. Коли тиск навантаження перевищить уставку запобіжного 

клапана, він відкривається, обмежуючи максимальний тиск в пружинної 

камері до уставки запобіжного клапана. Таким чином, будь-який тиск 

навантаження вище уставки запобіжного клапана викликатиме відведення 

потоку насоса золотником компенсатора у бак при падінні тиску, 

еквівалентному уставці запобіжного клапана плюс зусилля пружини. 
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Рис.1.17. Клапан компенсатора на вході активований (Золотник 

клапана зрушать «вгору») 

 

Налаштування демпферуючого отвору компенсатора використовується 

для зниження його швидкодії. Внаслідок компенсатор не буде «нишпорити», 

намагаючись швидко відслідковувати зміни тиску навантаження. 

 

Рис.1.18. Схема вхідного компенсатора 
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Редукційний компенсатор Редукційний компенсатор, Рис. 1.18, 

використовується в гідророзподільнику спільно з насосами , компенсацією 

по тиску або чутливістю до навантаження, контурами акумуляторів або коли 

кілька гідророзподільників з'єднані в контурі паралельно, що блокує не 

використану витрату насоса на вході, забезпечуючи зменшення робочого 

ходу насосів з компенсацією по тиску або чутливістю до навантаження, та 

забезпечує постійний тиск ( Р) на чотирьох- лінійному золотнику, що 

обмежує максимальний тиск навантаження. Коли золотник 

гідророзподільника знаходиться в нейтральній позиції, компенсатор блокує 

увесь потік насоса на вході. Це дозволяє зменшити робочий хід насоса або 

використовувати потік насоса у будь-якому іншому місці системи. З 

пружинного камери здійснюється злив у баку, як видно на рис.1.19. При 

тиску насоса вище уставки пружини, зазвичай рівний 6 барів (85 psi), 

золотник компенсатора зсувається "вгору" і блокує будь-який потік насоса. 

 

 Рис.1.19. Вхідна секція з редукційним компенсатором 
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1.6 Висновки за розділом 1 

 

1.Проаналізувавши широке коло сучасних аналогів редукційних 

агрегатів , та їх аналогів в промисловості, було встановлено , що єдиного 

ефективного засобу для даних умов – не існує . Тому виникає необхідність у 

вдосконаленні існуючих методів та пристроїв редуціювання, та 

пристосування їх до конкретних завдань , та специфічних умов. 

2.Провівши аналіз сучасних типів редукційних клапанів , та їх аналогів, 

було виявлено , що даний агрегат може бути як прямої ,так і не прямої дії 

одночасно. 
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РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНОК РКДУКЦІЙНОГО КЛАПАНА 

 

Розрахунки редукційного клапану було проведено на основі 

розрахунків компанії «ЛДМ» [7], «КТТО» [8] та роботи Ю.Н. Ющенко 

«Критические параметры кавитации в редукционных клапанах» [10].    

2.1. Розрахунок регулятора тиску 

Спосіб розрахунку виходить з розрахунку звичайного двоходового 

регулюючого клапану і призначений для тієї арматури, яка має певне 

значення диференціального тиску при нульовій витраті (як редукційні 

клапани) [7, 10].  

Потрібно розрахувати регулятор диференціального тиску за схемою на 

рис.2.1 маючи такі дані: середа вода, 70 
о 
C, статичний тиск в точці 

приєднання 800 kPa (8 бар), доступне тиск в точці приєднання Δp DISP на дисплеї 

буде = 110 kPa (1,1 бар), втрати тиску Δp трубопровід = 10 kPa 

(0,1 бар), Δp споживач = 20 kPa (0,2 бар), Δp вентиль = 30 kPa (0,3 бар), умовний 

витрата  Q NOM = 12 м 
3
 . Ч 

-1
 [7]. 

Рис.2.1. Гідравлічна схема 
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Втрата тиску регулятора диференціального тиску повинна 

бути Δp RTD = Δp DISP на дисплеї буде - Δp SET , де Δp SET = Δp вентиль + Δp споживач+ 

Δp трубопровід і потім Δp RTD = 110 - (30 + 20 + 10) = 50 kPa (0,5 бар). Отже Kv 

значення буде мати вигляд [7, 10]: 

          (2.1.) 

 

 Запобіжний припуск на робочий допуск (тільки за умови, що витрата 

Q ні завищений) визначимо як [7]: 

 

Kvs = (1,1 до 1,3). Kv = (1,1 до 1,3). 17 = 18,7 до 22,1 м 
3
 .ч 

-1
      (2.2) 

 

З серійно виробленого ряду Kv значень підберемо найближчим, тобто 

Kvs = 20м 
3
 . Ч 

-1
 , 

 Далі визначимо необхідну диференціальне тиск регулятора, яке дано 

сумою втрат тиску захищеного ділянки  

Δp SET = Δp вентиль + Δp споживач + Δp трубопровід = 30 + 20 + 10 = 60 kPa (0,6 

бар)  (2.3) 

Слід зауважити, що в регуляторах диференціального тиску не завжди 

Kv значення проводиться в рядах, як в звичайних регулюють вентилях 

(атиповий перебіг у порівнянні з моторною регулюючої арматурою), тому 

доцільно ознайомитися перед розрахунком Kv з конкретними даними 

регулятора диференціального тиску даного виробника. Узагальнюючи вище 

зазначене, можемо зробити наступний висновок щодо загального принципу 

розрахунку регуляторів перепаду тиску [7]: 

-Не можна завищувати розміри регулятора тиску і проводити 

розрахунок «на око».  

- Якщо регулятор призначений для стабілізації перепаду тиску на 

термостатичних вентилях, тиск не повинен бути занадто високим (8 - 10 kPa 

цілком достатньо). 
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- Регулятор повинен бути розміщений поблизу захищеного споживача 

(споживачів). 

- Регулятор повинен мати плавно регульоване значення 

диференціального тиску. 

 

2.2. Технічні характеристики регулюючих клапанів  

Пропускна здатність регулюючого клапана Kvs - значення коефіцієнта 

пропускної здатності Kvs чисельно дорівнює витраті води через клапан в 

м³/год з температурою 20° C при якому втрати тиску на ньому складуть 1 бар 

[8].  

 DN регулюючого клапана - номінальний діаметр отвору в 

приєднувальних патрубках. Значення DN застосовується для уніфікації 

типорозмірів трубопровідної арматури. Фактичний діаметр отвору може 

незначно відрізнятися від номінального в більшу або меншу 

сторону. Альтернативним позначенням номінального діаметра DN, 

поширеним в країнах пострадянського простору, був умовний діаметр Ду 

регулюючого клапана. Ряд умовних проходів DN трубопровідної арматури 

регламентований ГОСТ 28338-89 «Проходи умовні (розміри номінальні)» [8]. 

PN регулюючого клапана - номінальний тиск - найбільший надмірний 

тиск робочого середовища з температурою 20 ° C, при якому забезпечується 

тривала і безпечна експлуатація. Альтернативним позначенням номінального 

тиску PN, поширеним в країнах пострадянського простору, було умовний 

тиск Ру клапана. Ряд номінальних тисків PN трубопровідної арматури 

регламентований ГОСТ 26349-84 «Тиску номінальні (умовні)» [8]. 

Динамічний діапазон регулювання , це відношення найбільшої 

пропускної здатності регулюючого клапана при повністю відкритому затворі 

(Kvs) до найменшої пропускної здатності (Kv), при якій зберігається заявлена 

видаткова характеристика. Динамічний діапазон регулювання ще називають 

регулюючим ставленням. Так, наприклад, динамічний діапазон регулювання 

клапана рівний 50: 1 при Kvs 100, означає, що клапан може управляти 
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витратою в 2м / ч, зберігаючи залежності властиві його видаткової 

характеристиці. Більшість регулюючих клапанів мають динамічними 

діапазонами регулювання 30: 1 і 50: 1, але існують і клапани з дуже 

хорошими регулюючими властивостями, їх діапазон регулювання дорівнює 

100: 1 [8]. 

Авторитет регулюючого клапана - характеризує регулюючу здатність 

клапана. Чисельне значення авторитету дорівнює відношенню втрат тиску на 

повністю відкритому затворі клапана до втрат тиску на регульованому 

ділянці [8]. 

Чим нижче авторитет регулюючого клапана, тим сильніше його 

видаткова характеристика відхиляється від ідеальної і тим менш плавним 

буде зміна витрати при русі штока. Так, наприклад, в системі керованої 

клапаном з лінійної видаткової характеристикою і низьким авторитетом - 

закриття прохідного перетину на 50% може зменшити витрату всього лише 

на 10%, при високому ж авторитеті закриття на 50% має знижувати витрата 

через клапан на 40-50% [8]. 

Рекомендується втрачати на регулюючому клапані за лінійною 

характеристикою не менше 50% наявного напору на ділянці, а на клапані з 

логарифмічною характеристикою не менше 10% [8]. 
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Рис.2.2. Характеристики регулювання клапана [8]. 

Видаткова характеристика регулюючого клапана відображає 

залежність зміни відносної витрати через клапан від зміни відносного ходу 

штока регулюючого клапана при постійному перепаді тиску на ньому [8]. 

Лінійна видаткова характеристика - однакові прирости відносного ходу 

штока викликають однакові прирости відносної витрати. Регулюючі клапани 

з лінійної видаткової характеристикою застосовуються в системах, де існує 

пряма залежність між керованою величиною і витратою 

середовища. Регулюючі клапани з лінійної видаткової характеристикою 

ідеально підходять для підтримки температури суміші теплоносія в теплових 

пунктах з залежним підключенням до теплової мережі [8]. 

Рівнопропорційна видаткова характеристика (Логарифмічна) - 

залежність відносного приросту витрат від відносного приросту ходу штока - 

логарифмічна. Регулюючі клапана з логарифмічною видатковою 

характеристикою застосовуються в системах, де керована величина не 

лінійно залежить від витрати через регулюючий клапан. Так, наприклад, 

регулюючі клапани з рівнопропорційна видаткової характеристикою 
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рекомендується застосовувати в системах опалення для регулювання 

тепловіддачі опалювальних приладів, яка не лінійно залежить від витрати 

теплоносія. Регулюючі клапана з логарифмічною видатковою 

характеристикою відмінно регулюють тепловіддачу швидкісних 

теплообмінних апаратів з низьким перепадом температур 

теплоносія. Рекомендується застосовувати клапана з рівнопропорційна 

видаткової характеристикою в системах де потрібне регулювання по лінійної 

видаткової характеристиці, а підтримувати високий авторитет на 

регулюючому клапані немає можливості. В такому випадку знижений 

авторитет спотворює рівнопропорційна характеристику клапана наближаючи 

її до лінійної. Така особливість спостерігається при авторитети регулюючих 

клапанів не нижче ніж 0,3 [8]. 

Параболічна видаткова характеристика - залежність відносного 

приросту витрат від відносного ходу штока підпорядковується квадратичним 

законом (проходить по параболі). Регулюючі клапани з параболічної 

видаткової характеристикою застосовуються як компроміс між клапанами з 

лінійною і рівнопропорційна характеристиками [8]. 

 

2.2. Розрахунок редукційного клапана в системах пожежогасіння 

 

При середніх показниках тиску на вході до редукційного клапану [11, 

12]: 

 

)2(pн в

кл кл от

p
Q S





 =(0.6-0.72)×

23.14 0.15

4


 × 

6 62(3.2 10 1.6 10 )

1000

  
 =0.599 

л/c  (2.3) 

Q = 2158 л/год,  0.6 0.72    - коефіцієнт витрат  

кл в

от

сh
p p

S
   =1.6×1  ×

          

        
=3.742МПа    (2.4) 

Приблизно 4 МПа 
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Задача розрахунку - визначення діаметрів трубопроводів і втрат тиску, 

що виникають у них при переміщені робочої рідини. 

 

4
,Т

m

ср

Q
d

V



  (2.5) 

 

де Qт - витрата рідини на ділянці що розраховується, Vср - середня 

швидкість рідини.   

Середню швидкість рідини вибирають залежно від призначення 

трубопроводу [11, 12]: 

для всмоктувальних  V1=4,5…6,5 м/ с; 

для напірних     V2= 9...12 м/ с. 

для зливних V3= 6.2…8,2 м/ с; 

Визначаємо діаметри трубопроводів: 

 внутрішній діаметр всмоктувальної ділянки: 

 

         √
    

    
 √

           

   
                   (2.6) 

Згідно ДСТУ 8732-78 приймаємо: dвс = 150 мм. 

 внутрішній діаметр напірної ділянки: 

 

         √
         

    
 √

          

   
                  (2.7) 

 

Згідно ДСТУ 8732-78 приймаємо: dнп = 150 мм. 

 внутрішній діаметр зливної ділянки: 

 

            √
         

    
 √

          

     
                 (2.8) 

Згідно ДСТУ 8732-78 приймаємо: dзл = 190 мм. 
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За прийнятим діаметром визначаємо дійсну швидкість руху рідини в 

трубопроводі:  

на всмоктувальній ділянці: 

 

      
    

     
  

           

        
                (2.9) 

 

на напірній ділянці: 

 

      
         

     
  

          

        
                  (2.10) 

на зливній ділянці: 

     
         

     
  

          

        
                   (2.11) 

 

2.3. Визначення втрат тиску на гідравлічне тертя. 

 

 Гідравлічні втрати в гідро лініях складаються із втрат на гідравлічне 

тертя, втрат у місцевих опорах і втрат у гідроапаратах. Втрати тиску на тертя 

має вигляд: 

    
 20,5

,Т

Т

l V
p

d

 
           (2.12) 

 

де  - коефіцієнт тертя; l- довжина ділянки;   - густина; V- середня 

швидкість рідини, dт - діаметр труби або шланга. 

 Коефіцієнт тертя   залежить від режиму плину рідини й визначається 

по числу Рейнольдса: 

Re ,
V d




      (2.13) 

 

де -  кінематична в’язкість рідини. 
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При ламінарному русі рідини ( Re< 2320). 

Враховуючи можливість звуження і викривлення перерізу труби при 

практичних розрахунках приймають:  

  = 75 / Re.       (2.14) 

 

 При турбулентному русі ( Re  2320) коефіцієнт тертя   залежить від 

числа Рейнольдса, й від відносної шорсткості стінок каналу. Сталеві труби 

мають шорсткість  = 0,63мм, труби з кольорових металів уважаються 

практично гладкими [11,12].   

 всмоктувальна лінія (l1=650 м) 

число Рейнольдcа: 

 

   
         

    
            (2.15) 

 

Так як          2320, то можна зробити висновок, що рух 

турбулентний. 

Тому коефіцієнт Дарсі буде мати вигляд: 

 

  
  

    
      ;     (2.16) 

втрати на гідравлічне тертя: 

 

    
                        

    
            (2.17) 

 

 напірна лінія (l2 =720 м) 

число Рейнольда: 

 

   
         

    
            (2.18) 
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Так як         > 2320, то можна зробити висновок, що рух 

турбулентний. 

Тому коефіцієнт Дарсі буде мати вигляд: 

 

      ; 

 

втрати на гідравлічне тертя: 

  

    
                      

     
            (2.19) 

 зливна лінія (l3=60 м) 

число Рейнольда: 

 

   
         

    
       2320-ламінарний режим (2.20) 

 

 

Так як        > 2320, то можна зробити висновок, що рух 

турбулентний. 

Тому коефіцієнт Дарсі буде мати вигляд: 

 

  
  

   
      ;       (2.21) 

 

втрати на гідравлічне тертя: 

 

    
                     

     
         (2.22) 

 

Сумарні втрати на гідравлічне тертя: 

 

    =18740 Па=0,135821 МПа(2.23) 
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     Визначення втрат у місцевих опорах 

При Re > 10
5
  коефіцієнт тертя практично не залежить від Re і можна 

прийняти   = 0,02.  Втрати на місцевих опорах визначимо по формулі [11,12]: 

2  0,5 ;Мp V  (2.24) 

де  - коефіцієнт місцевого опору. 

 напірна лінія 

Коліно: 

                                        (2.25) 

 

Клапан редукційний: 

                                                (2.26) 

 

 

2.4. Підбір діапазону налаштування 

 

Діапазон настройки редукційного клапана залежить від сили стискання 

пружини. Деякі редукційні клапани серійно комплектуються однією 

пружиною і мають всього лише один діапазон вимірювання тиску, а деякі 

можуть бути укомплектовані пружинами різної жорсткості і мають кілька 

діапазонів настройки. Тиск яке буде підтримувати редукційний клапан, має 

перебувати в межах діапазону регулювання [13]. 

Схема установки редукційного клапана, як правило, одна - він 

встановлюється на вводі трубопроводу водопроводу до споживача, хоча 

може використовуватися і в інших технологічних схемах [13]. 

Не секрет що чим нижче тиск води перед водорозбірних краном, тим 

менше її випливає при його відкритті. Знизивши тиск води за допомогою 

редукційного клапана, ви зможете скоротити і водоспоживання [13]. 
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У розгалужених системах водопостачання багатоповерхових будинків 

тиск води, особливо на верхніх поверхах, сильно коливається протягом доби. 

Редукційні клапана в таких системах стабілізують тиск води. Якщо проблема 

жителів верхніх поверхів багатоповерхових будинків, це низький тиск води, 

то мешканці нижніх поверхів страждають від високого тиску. Редукційний 

клапан знизить тиск води до допустимого рівня. 

Всі ми знаємо як можуть гудіти крани, але в більшості випадків 

проблема не в кранах, а в високому тиску перед ними і теж вирішується 

установкою редукційного клапана. 

DN - номінальний діаметр. 

Kvs - пропусктна здатність. 

Pн - діапазон настройки тиску, бар. 

dP - втрати напора на повністю відкритому клапані при заданих 

витратах. 

% - процент відкриття клапана тиску при якому втрати напора рівні 

заданим.  

Розрахунок гідравлічних клапанів [13, 14]. 

Витрата робочої рідини через клапан слід визначати за формулою: 

 

,         

де — коефіцієнт витрати; 

 — площа щілини робочого вікна клапана (визначається в 

залежності від конструкції запірного елемента); 

       — тиск нагнітання на вході в клапан; 

       — тиск на виході з клапана; 

ρ — густина масла. 

Тиск настроювання запобіжного клапана визначається з виразу: 
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,         

 

де h — величина стиснення пружини; 

с — жорсткість пружини. 

Висота усадки пружини визначається за формулою: 

 

 

       

Редукційний клапан 

Редукційний клапан призначений для підтримки в відводиться потоці 

стабільного тиску р2, нижчого, ніж тиск р1 в підводиться лінії. Вони 

застосовуються в системах об'ємного гідроприводу якщо при роботі одного 

насоса є необхідність роботи декількох споживачів, які потребують різних за 

величиною тисків. В даному випадку насос розраховується і підбирається на 

максимальний тиск необхідне для роботи одного споживача, а перед іншими 

споживачами (для зниження тиску) встановлюється редукційний клапан. 

Клапан включається в гідросистему послідовно зі споживачем. За принципом 

роботи вони поділяються на прямого і непрямого дії. Редукційні клапана по 

конструкції відрізняються від запобіжних клапанів конструкцією корпусу 

клапана. У систем об'ємного гідроприводу редукційні клапана прямої дії 

застосовуються при малих витратах рідини, а при великих витратах рідини 

слід застосувати редукційні клапана непрямої дії. Приєднання клапанів буває 

нарізного і приєднувального типу [13, 14]. 

Клапан прямої дії описується рівняннями статики запірно-регулюючого 

елемента (вузол k) і витрат в вузлах i і j [1, 2]: 
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де  Fi і  Fj – робочі площі запірно-регулюючого елемента клапана з боку 

напірної і зливної лінії;  

с - жорсткість пружини;  

– величина попереднього стиснення пружини;   

 – хід запорно-регулюючого елемента; 

  – площа прохідного перетину дроселя, паралельного клапану; 

     – середній діаметр дроселуючою щілини клапану; 

 –  кут конусності клапану. 

Наведені рівняння відносяться до запобіжного і зворотного клапана. 

Відповідні рівняння для редукційного клапана мають незначні відмінності. У 

рівняннях (14) не врахована гідродинамічна сила. Клапан непрямої дії 

складається з двох елементів: основного клапана з вузлами r, s, t і 

допоміжного клапана з вузлами i, j, k. Якщо вузол зливу j є загальним для 

обох клапанів, то s = j. Математична модель статики клапана непрямої дії має 

вигляд [2]: 
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де  – робочі площі запірно-регулюючого елемента допоміжного 

клапана з боку напірної і зливної ліній; 

 – робочі площі запірно-регулюючого елемента основного 

клапана з боку напірної лінії і міжклапанних порожнини;  

с і С - жорсткості пружин допоміжного і основного клапанів; 

 попереднє стиснення пружин допоміжного і основного 

клапанів; 

  хід рухомих частин допоміжного і основного клапанів; 

 G - провідність основного клапана; 

 середні діаметри дроселюючих щілин допоміжного і 

основного клапанів; 

 кути конусності допоміжного і основного клапанів; 

 

            



47 
 

Алгоритм нумерації змінних зводиться до наступного. Спочатку 

«проглядається» набір елементів схеми. Потім відповідно до введеної 

ідентифікацією базових гідроелементів аналізується тип елемента, в 

залежності від якого і нумеруються витрати і швидкості:  

1) для насоса порядковий номер отримує витрата (подача) на виході (у 

вузлі j); якщо вхід насоса (вузол i) з'єднаний з баком, то порядковий номер 

присвоюється і витраті на вході;  

2) для гідромотора і гідроциліндра порядкові номери отримують 

витрата в вузлі j і швидкість в вузлі k; якщо вузол i з'єднаний з баком, то 

витрата в вузлі i також отримує порядковий номер; 

3) для трійника: при розподілі потоку порядкові номери отримують 

витрати у вузлах j і k; при підсумовуванні потоків порядковий номер отримує 

тільки витрата в вузлі k; 

4) для дроселя і клапана порядковий номер отримує витрата в вузлі i, 

якщо він з'єднаний з баком; 

5) для дизеля порядковий номер отримує кутова швидкість у вузлі j. 

Після цього номер витрати на вході кожної ділянки присвоюється 

витрат в інших вузлах даної ділянки. 

Після нумерації витрат і швидкостей нумеруються невідомі «сили» і 

«переміщення», в результаті чого виходить нова система невідомих, в якій 

першими пронумеровані «швидкості», потім - «сили» і нарешті - 

«переміщення». Як показує аналіз, розмірність нової системи невідомих в 

середньому на 30 - 40% менше, що призводить до скорочення часу рішення 

задачі в 3 - 4 рази. 

В результаті структурного аналізу схеми кожному її вузла М ставиться 

у відповідність трійка чисел номера невідомих «швидкості», «сили» і 

«переміщення» у вузлі М. 
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Якщо в даному вузлі немає невідомої «швидкості», «сили» або 

«переміщення», то відповідно: 

 

 

Викладений алгоритм нумерації невідомих і мінімізації їх кількості 

реалізований в спеціальному програмному модулі структурного аналізу 

схеми і проводиться автоматично для кожної розглянутої гідросхеми. 

Формування матриці коефіцієнтів. Матриця коефіцієнтів системи 

лінеаризованих рівнянь (15) формується таким чином. Ідентифікатор 

елемента визначає групу з L рівнянь (16) даного елемента - субматріцу, 

коефіцієнти яких утворюють Lстрок формованої матриці.  

Номерами вузлів елемента однозначно відповідають номери нових 

невідомих 

 

в даному вузлі, що визначають положення коефіцієнтів рівнянь в рядку 

матриці (номер стовпчика). 

Для ілюстрації процесу формування матриці розглянемо приклад. 

Нехай черговим елементом є гідромотор з номерами вузлів i, j, k і нехай до 

даного моменту часу було сформовано n рядків матриці (n рівнянь). 

Запишемо лінеаризовані рівняння гідромотора в загальному вигляді: 

 

                             

які вибираються відповідно до ідентифікатором елемента. Припустимо, що в 

результаті структурного аналізу схеми невідомі, що входять в систему 

рівнянь (17), отримали наступні номери: 
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Тоді три рядки формованої матриці, відповідні рівнянь , будуть мати 

вигляд: 

 

 

 

Інші елементи рядка [крім коефіцієнтів рівнянь (17) дорівнюють нулю. 

Потім вибирається наступний елемент і т.д. Процес формування матриці 

триває до тих пір, поки не вибрані всі елементи схеми. Алгоритм рішення 

системи рівнянь. Для статичного розрахунку використана ітераціонна схема 

рішення, в основі якої лежить метод Ньютона-Рафсона. Система 

лінеаризованих рівнянь (15) в матричної формі може бути приведена до 

вигляду [16, 17]: 

A[ ] x = B[ ],        

де  A[ ], B[ ]–відповідно матриця коефіцієнтів (Матриця Якобі) і 

стовпець правих частин рівнянь, що залежать від нульового наближення 

; x – вектор невідомих: ( ). На n–ой ітерації система рівнянь  приймає 

вигляд: 

 

A[ ] xn = B[ ],           

 

де  – рішення, отримане на попередньому (n-1) -ої ітерації. Таким чином, 

на n-ой ітерації за значеннями  вираховуються матриці  A[ ] і  B[

], а потім, вирішується система лінійних рівнянь (19), в результаті чого 
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визначається xn. Процес повторюється до тих пір, поки не буде задоволена 

задана точність ε по кожній l - ой компоненті вектора xn: 

 

             l= 1,…, N.           

 

Збіжність ітераційного процесу в значній мірі залежить від вибору 

несуперечливого нульового наближення. Зауважимо, що часто буває 

доцільним для отримання коректного нульового наближення запустити 

пробний динамічний розрахунок цієї ж схеми з довільними початковими 

умовами і з зовнішніми збуреннями, відповідними оскільки він розглядався 

стаціонарного режиму. Такий перехідний процес досить швидко сходиться 

асимптотично до вирішення, близькому до шуканого нульового наближення, 

і отже, його можна прийняти в якості необхідного нульового наближення [16, 

17]. 

 

Конструкція редукційного клапана 

 

Редукційні клапани, що використовуються у гідравлічних системах 

водопостачання, повинні підтримувати заданий тиск, як при витратах, так і 

при їх відсутності (Рис.2.3, Рис.2.4 та Рис.2.9).  

 

Рис.2.3. Загальний вигляд гідравлічної системи з редукційним 

клапаном. 
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Рис.2.4. Вигляд гідравлічної системи з редукційним клапаном у перерізі. 

 

 

Рис.2.5. Принцип роботи редукційного клапана при різних 

налаштуваннях [16, 17]. 
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2.5. Висновки за розділом 2 

 

На основі вивчення різновидностей редукційних клапанів у розділі 1, 

було проведено аналіз по найбільш доцільнішому клапану та його 

конструкції. У даному розділі були проведені всі розрахунки для того щоб 

можна було розробити нову конструкцію. Також був проведений розрахунок 

гідравлічних втрат та розроблений діапазон налаштувань, який 

задовольнятиме поставлену задачу по покращенню роботи редукційного 

клапана.  
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РОЗДІЛ 3. РОЗРАХУНОК РЕДУКЦІЙНОГО КЛАПАНА. РОЗРОБКА 

НОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ ГІДРОАПАРАТУРИ 

 

3.1. Моделювання процесів редукційного клапана 

 

Для розробки нової конструкції редукційного клапана потрібно 

дослідити його роботу при шахтних умовах. Для дослідження роботи взято 

аналог редукційного клапану, модель якого зображена на рис.3.1.  

 

Рис.3.1. Аналог редукційного клапана 
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Дослідження роботи редукційного клапана буде проводитися у 

програмному забезпечені SolidWorks. Для дослідження моделі потрібно 

задати необхідні параметри, а саме швидкість на вході у клапан, швидкість 

на виході, тиск та витрати. Моделювання процесів роботи редукційного 

проводяться у перерізі моделі (рис.3.2). 

Рис.3.2. Редукційний клапан у перерізі 
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Значення тиску при різних значеннях швидкості 

потоку. 

Коментарі 

Рис.3.3 

На даному рисунку 

зображено потік 

робочої рідини при 

сталому тиску і 

швидкості потоку 6 

м/с. Р=101 325 Па, 

але на даному 

рисунку не видно 

траєкторії 

розподілу тиску.  

Рис.3.4 

На даному рисунку 

зображено потік 

робочої рідини при 

сталому тиску і 

швидкості потоку 

24 м/с. Р=101 325 

Па, але на даному 

рисунку більш 

детально видно 

траєкторію 

розподілу тиску. 

 

 

 

На даному рисунку 

зображено потік 

робочої рідини при 
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Рис.3.5 

сталому тиску і 

швидкості потоку 

50 м/с. Р=101 325 

Па, спостерігаємо 

більш яскраве 

вираження 

траєкторії 

розподілення тиску. 

Значення тиску при сталих значеннях швидкості потоку. 

Рис.3.6 

На даному рисунку 

зображено потік 

робочої рідини при 

швидкості потоку 

25 м/с і змінному 

тиску. Від  

Р=16001325 Па до 

Р=14001325 Па, 

спостерігаємо 

більш яскраве 

вираження 

траєкторії 

розподілення тиску. 
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Значення швидкості при сталому тиску. Коментарі 

Рис.3.7 

На даному 

рисунку бачимо 

зменшення 

швидкості руху. 

Початкове 

значення 

швидкості складає 

6 м/с. 

Рис.3.8 

На даному 

рисунку бачимо 

більш яскраво 

виражене 

зменшення 

швидкості руху. 

Початкове 

значення 

швидкості складає 

25 м/с. 
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Рис.3.9 

На даному 

рисунку бачимо 

дуже яскраве 

вираження 

зменшення 

швидкості руху. 

Початкове 

значення 

швидкості складає 

50 м/с. 

Значення швидкості при зміні значення тиску. 

Рис.3.10 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

зменшення 

швидкості на 

виході з клапану. 

 

Значення завихреності при різних значеннях швидкості 

та за сталим значенням тиску. 

Коментарі 
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Рис.3.11 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо ледь 

помітну 

завихреність 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

6 м/с. 

Рис.3.12 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

більш виражену 

завихреність 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

25 м/с. 



60 
 

Рис.3.13 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

більш виражену 

завихреність 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

50 м/с. 

Завихреність потоку рідини при зміні значення тиску. 

Рис.3.14 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

яскраво виражену 

завихреність 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

25 м/с. 

 

 

Значення температури корпусу клапана при різних 

значеннях швидкості та за сталим значенням тиску. 

Коментарі 
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Рис.3.15 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

мало виражену 

температуру 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

6 м/с. 

Рис.3.16 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

більш виражену 

температуру 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

25 м/с. 



62 
 

Рис.3.17 

На даному 

рисунку 

спостерігаємо 

більш  виражену 

температуру 

потору робочої 

рідини, при 

швидкості потоку 

50 м/с. 

Значення температури корпусу клапана при різних значеннях тиску. 

Рис.3.18 

На даному 

рисунку бачимо, 

що температура 

потоку робочої 

рідини яскраво 

виражена. 

Швидкість потоку 

складає 25 м/с. 

 

 3.2. Розробка редукційного клапана. 
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Редукційні клапани використовують в разі якщо від однієї лінії 

високого тиску харчуються один або кілька споживачів, розрахованих на 

меншу робочий тиск, ніж основна лінія. 

Редукційні клапани, також, застосовуються для зменшення або 

стабілізації тиску харчування виконавчих механізмів. 

Функції редукційного клапана. Редукційні клапани дозволяють 

реалізувати наступні функції: 

  -Зниження тиску в лінії відводиться від основної 

  -Підтримка тиску на постійному рівні 

  -Обмеження тиску (тільки для трилінійні клапани) 

Принцип роботи спроектованого редукційного клапану. Принцип 

роботи полягає в наступному. Вода з водопровідного става високого тиску 

подається в корпус (1), потім через рукав 4 в компенсаційну камеру 2, через 

діафрагму 7 і шток 6 механічно впливає на клапан 13. У зв'язку з цим між 

клапаном і його сідлом величина просвіту зменшується, і тиск у вихідному 

патрубку стабілізується. Налагодження та регулювання клапана відбувається 

за рахунок підтискання або ослаблення пружини. Клапан редукційний 

показаний на рис.3.19 та рис.3.20. 

Корпус складається з труби з відводами, до яких приварені фланці.  

До складу клапана також входять кришка 5, шток 6, діафрагма 7, 

пружина 8, упор верхній 9, упор нижній 10, гайка 11, букса 12, клапан 13, 

шпильки 14, кришка 15, плита 16. 
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Рис.3.19. Клапан редукційний: корпус (1), компенсаційну камеру (2), 

зварений фланець (3), рукав в зборі (4) 
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Рис.3.20. Отримана 3Д модель редукційного клапана 
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3.3. Висновки за розділом 3 

 

У даному розділі було проведено моделювання прототипу 

редукційного клапана, що показало нам залежність зменшення швидкості 

при зменшені тиску. Моделювання проводилося при різних швидкостях 

робочої рідини та при різному значенню тиску. Отримані результати дали 

нам можливість розробити нову конструкцію. Новий редукційний клапан 

може працювати при різних умовах та ефективно понижувати тиск.  
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РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА СТАРТАП – ПРОЕКТУ 

 

Даний розділ ставить за мету проведення всебічного маркетингового 

аналізу запропонованого стартап-проекту для визначення основних 

перспектив впровадження його на ринок та потенційних напрямків його 

застосування. 

 

4.1. Опис ідеї проекту  

 

У табл.4.1 наведено дані щодо змісту ідеї, можливих напрямків 

застосування та основні вигоди, які зможуть отримати потенційні 

користувачі. 

Таблиця 4.1 

Опис ідеї стартап - проекту 

Зміст ідеї 
Напрямки 

застосування 

Вигоди для 

користувача 

Модернізація 

редукційного клапана за 

рахунок зміни 

конструктивних 

особливостей. 

Системи 

регулювання тиску у 

гідравлічних системах 

вугільних шахт. 

Збільшення 

ефективності 

працездатності 

клапана.  

  

У таблиці 4.2 подано аналітичну інформацію щодо техніко-

економічних переваг запропонованої ідеї у порівнянні з аналогічними 

пропозиціями конкурентів. 

Таблиця 4.2 

Визначення характеристик ідеї проекту 

№ 
Техніко-

економічні 

(потенційні) товари/концепції 

конкурентів 

W 

(слабк

N 

(нейт

S 

(силь
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характемалт

ики ідеї 
Мій 

прое

кт 

ARI-

Armature

n 

Mankenbe

rg GmbH 

Техпр

илад 

а 

сторо

на) 

ральн

а 

сторо

на) 

на 

сторо

на) 

1 

Ефективніст

ь роботи 

нової 

конструкції, 

% 

86% 92% 75% 68%  +  

2 
Вартість, 

тис.грн 
4 8 7 3   + 

 

 Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що запропонований до 

впровадження вид обладнання має значні конкурентні переваги та може бути 

використаний на різних типах виробництв. 

 

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Так як у якості стартап-проекту ми пропонуємо виготовлення 

обладнання для регулювання тиску у гідравлічних системах вугільних шахт, 

то результати аудиту матимуть такий вигляд:  

- обладнання системи (всі виконавчі органи) виготовлено з металу. 

При ймовірній заміні матеріалу мінімізуються вигоди від використання 

запропонованого обладнання, та у порівнянні з початковою ідеєю будуть 

змінюватись робочі характеристики обладнання. 

 

4.3. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 

 

Для того, щоб детально спланувати шляхи та способи подальшого 

розвитку та доцільність впровадження проекту, необхідно проаналізувати 
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стан ринкового середовища, вивчити можливі загрози при виведенні товару 

на ринок, з’ясувати потреби потенційних клієнтів та порівняти з 

пропозиціями проектів-конкурентів. 

 

4.3.1. 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 20 

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 30 млн. дол. 

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

4 
Наявність обмежень для входу (вказати 

характер обмежень) 
Відсутні 

5 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ГОСТ 15150-69 

Машини, прилади та інші 

технічні вироби. Виконання 

для різних кліматичних 

районів. Категорії, умови 

експлуатації, зберігання і 

транспортування в частині 

впливу кліматичних 

факторів зовнішнього 

середовища 

 

6 
Середня норма рентабельності в галузі 

(або по ринку), % 
15% 
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Вивчивши дані, отримані у результаті проведеного аналізу та наведені у 

таблиці 4.3, можна зробити висновок, що за попередніми оцінками ринок є 

привабливим для впровадження проекту. 

 

4.3.2. Наступним етапом є визначення потенційних цільових сегментів 

ринку, вивчення основник характеристик цільової аудиторії та формування 

приблизного переліку вимог до товару для кожного сегменту (табл. 4.4). 

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 

Досягнення 

високого 

рівня 

ефективності 

роботи 

редукційного 

клапана 

1) Гірничо-

видобувна 

промисловість; 

2) Будівельна 

промисловість 

1)ГОСТ 15150-69 

2) Різний тип 

обладнання; 

3) Різні потужності 

виробництва 

4) Різні галузі 

застосування 

5) Різні умови 

експлуатації 

1) Легке 

встановлення 

системи; 

2) Ремонто-

придатність; 

3) Окупність в 

найкоротші 

строки; 

4) Надійність 

5) Довговічність 

6) Висока 

ефективність 

 

4.3.3. Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз 

ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють 



71 
 

ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають 

(табл. 4.5 - 4.6). Фактори в таблицях подані в порядку зменшення значущості. 

Таблиця 4.5. 

Фактори загроз 

№ 

п/п 
Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії 

1 Вартість Вартість 

виготовлення вища у 

порівнянні з 

пропозиціями 

конкурентів 

Встановлення обладнання 

іншого постачальника. 

2 Термін служби Строк служби має 

бути більшим, ніж 

період окупності 

системи 

Заміна на новий клапан 

іншого постачальника. 

Відмова від подальшої 

співпраці. 

 

Таблиця 4.6. 

Фактори можливостей 

№ 

п/п 
Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії 

1 Підвищення 

ефективності 

роботи клапана 

Скорочення 

експлуатаційних 

витрат та зменшення 

періоду простою 

Перехід на систему даного 

типу для всіх етапів 

виробництва, де необхідне 

ефективне пониження 

тиску у системі 

2 Зменшення витрат 

на систему 

Зменшення 

собівартості 

продукту, що 

випускається 

Зниження вартості 

вихідного продукту 
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4.3.4. Далі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні мали 

конкуренції на ринку (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7. 

 Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристик

а 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

- монополія/олігополія/ 

монополістична/чиста 

монополістич

на 

Диференціація пропонованої 

продукції. Оперативне 

реагування на зміну попиту та 

зростання вартості. 

2. За рівнем конкурентної 

боротьби 

- 

локальний/національний/… 

Національна Залучення державних та 

приватних інвесторів, 

сприяння вливанню капіталів 

та створення здорового 

конкурентного середовища. 

3. За галузевою ознакою 

- міжгалузева/ 

внутрішньогалузева 

внутрішньога

лузева 

Розширення ринків збуту. 

Удосконалення структури 

виробництва відповідно до 

нових потреб. 

4. Конкуренція за видами 

товарів: 

- товарно-родова 

- товарно-видова 

- між бажаннями 

товарно-

родова 

Удосконалення продукції, 

виокремлення УТП, 

розширення сфер 

застосування обладнання, 

збільшення асортименту. 

5.  За характером 

конкурентних переваг 

нецінова Підвищення ефективності 

осушення та очищення 
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- цінова / нецінова повітря 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

марочна Просування продукції усіма 

можливими маркетинговими 

каналами. 

 

4.3.5. Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз 

умов конкуренції в галузі (табл. 4.8). 

Таблиця 4.8. 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

Склад

ові 

аналіз

у 

Прямі 

конкуренти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постачальн

ики 
Клієнти 

Товари-

замінники 

«ARI-

Armaturen», 

«Mankenberg 

GmbH», 

«Техприлад» 

Цінові 

бар’єри, 

збільшення 

витрат на 

просування 

Ціни, рівень 

обслуговува

ння, 

надання 

додаткових 

опцій 

Попит, 

чітке 

формулюва

ння 

технічних 

параметрів. 

Сфера 

застосуванн

я продукту, 

рівень 

ефективнос

ті, 

економічні 

показники 

На ринку 

спостерігаєть

ся тенденція 

до 

збільшення 

кількості як 

вітчизняних 

так і 

закордонних 

Бар’єри 

входу на 

ринок є 

порівняно 

незначними. 

Для 

впроваджен

ня нового 

товару не 

Постачальн

ики суттєво 

не 

впливають 

на умови 

роботи на 

ринку збуту 

обладнання

, хоча треба 

Споживачі 

диктують 

наступні 

умови 

роботи на 

ринку: 

конкурентн

а ціна, 

висока 

Посилилася 

конкуренці

я зі сторони 

товарів-

субститутів 

– інших 

видів 

обладнання 

для 
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підприємств-

виробників 

подібного 

обладнання, 

що сприяє 

посиленню 

конкуренції. 

знадобиться 

багато часу, 

оскільки 

пропонуєть

ся товар, 

який вже 

існує, але з 

покращени

ми 

характерист

иками та 

новими 

можливостя

ми.  

враховуват

и чітку 

залежність 

від 

постачальни

ків як якості 

продукції, 

так і 

можливих 

обсягів її 

виробництв

а. 

якість, 

продуктивн

ість роботи 

обладнання 

та терміни 

виготовлен

ня/постачан

ня 

устаткуван

ня. 

очищення 

та 

осушення 

повітря 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що на ринку 

спостерігається інтенсивна конкурентна боротьба, проте для впровадження 

нового товару не знадобиться багато часу, оскільки пропонується товар, який 

вже існує, але з покращеними характеристиками та новими можливостями, та 

слід враховувати, що існує загроза з боку товарів-субститутів. 

 

4.3.6. На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 4.3.5  (табл. 4.8), 

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. 

Аналіз оформлюється за табл. 4.9. 

Таблиця 4.9. 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, що 

роблять фактор для порівняння 
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конкурентних проектів значущим) 

1. Унікальність обладнання Використання трьох різних клапанів в 

одній конструкції для покращення роботи 

устаткування. 

2. Ціна Оскільки такий спосіб пониження тиску у 

системі є значно дешевшим, ніж 

фільтрувальні установки з додатковими 

осушувачами, то  ціна на товар є одним з 

засобів ведення конкурентної боротьби.  

3. Функціональність Можливість використання у різних 

галузях промисловості.  

4.3.7. Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWOT-аналізу (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10. 

SWOT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

1. Унікальність обладнання; 

2. Покращення техніко-

економічних показників установок 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами 

Слабкі сторони: 

1. Обладнання підходить для 

різних гідравлічних систем; 

2. Відсутність чітко вираженої 

маркетингової стратегії, 

непослідовність в її реалізації. 

Можливості: 

1. Можливість збільшення обсягів 

реалізації за рахунок ефективного 

очищення повітря та, відповідно, 

зменшення викидів в атмосферу. 

2. Можливість збільшення обсягів 

продаж за рахунок впровадження 

додаткових опцій 

Загрози: 

1. Загроза втрати споживачів 

внаслідок збільшення ефективності 

та функціональності товарів-

субститутів. 

2. Загроза підвищення цін на 

продукт унаслідок підвищення цін 

комплектуючі обладнання. 
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4.4.Розроблення ринкової стратегії проекту 

4.4.1.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 Гірничо-

видобувна 

промисловість 

+ високий середня середня 

3 Будівельна 

промисловість 
+ високий середня середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі цільові групи потенційних споживачів 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює зі всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується масовий маркетинг. 

4.4.2. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати 

базову стратегію розвитку (табл. 4.12). 
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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. 
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4.4.3. Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 

4.13). 

 

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 

характемалтики 

товару 

конкурента? 

Стратегія 

конкурентної 

поведінки 

1 Так Так Ні 
Стратегія 

лідера 

2 Ні Так Ні 

Стратегія 

виклику 

лідера 

3 Ні 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 
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4.5.1. Першим кроком є формування маркетингової концепції товару, 

який отримає споживач. Для цього у табл. 4.14 потрібно підсумувати 

результати попереднього аналізу конкурентоспроможності товару. 

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 Регулювання тиску у 

гідравлічних системах 

Підвищення 

ефективності роботи, 

нова конструкція 

Легкість в 

обслуговуванні та 

діагностиці 

2 Зменшення витрат на 

систему 

Зниження собівартості 

готової продукції 

Невелика вартість 

системи 

4.5.3. Наступним кроком 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) [41]. 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 

3-4 тис. дол. 6-18 тис. дол. 5 млрд. дол. 12-15 тис. дол. на ступінь 

 

4.5.4. Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, в 

межах якого приймається рішення (табл. 4.16): 
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- 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 

різноманітних 

галузей 

промисловості, де 

виникає проблема зі 

регулюванням тиску 

у гідравлічній 

системі 

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 

має 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 та збутові 

філії) 

4.5.5. Останньою складової маркетингової програми є розроблення 

концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану 

основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 

4.17). 
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Таблиця 4.17.  

Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуються 

цільові клієнти 

Ключові 

позиції, обрані 

для 

позиціонуванн

я 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Різноманітні 

галузі 

промисловост

і, де виникає 

проблема зі 

значною 

концентраціє

ю вологого 

пилу 

Пряма 

поштова 

розсилка, 

каталоги, сайт, 

спеціалізовані 

видання та 

виставки 

Конкурентне 

позиціонуванн

я, яке 

базується на 

демонстрації 

переваг 

товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів.  

Отримати 

можливість у 

кілька разів 

збільшити 

обсяг 

продажу 

своїх товарів 

Підкреслен

ня 

унікальнос

ті, 

ергономічн

ості та 

інших 

переваг 

обладнання 

над 

конкурента

ми 

 

4.6. Висновки до розділу 4 

 

Проведений аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту 

дозволяє зробити висновок, що запропонований до впровадження вид 

обладнання має значні конкурентні переваги та може бути використаний на 

різних типах виробництв, визначені його сильні та слабкі сторони. Для 

впровадження нового товару не знадобиться багато часу, оскільки 

пропонується товар, який вже існує, але з покращеними характеристиками та 

новими можливостями, та слід враховувати, що існує загроза з боку товарів-

субститутів. 
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 Даний ринок є привабливим для входження через невелику вартість та 

високу ефективність технології. Проаналізувавши потенційні групи клієнтів, 

можна зробити висновок, що  бар’єри входу на ринок не дуже великі, через 

унікальність технології, у порівнянні з товарами конкурентів. Даний проект 

можна вважати перспективним для впровадження.  
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Згідно Кодексу законів про працю України на всіх підприємствах 

повинні створюватися здорові і безпечні умови праці (ст. 153). Ці умови 

включають раціональне використання площі виробничих приміщень та місць 

розташування обладнання, вірну експлуатацію обладнання і організацію 

технологічних  процесів, захист працюючих від впливу шкідливих умов 

праці, додержання в виробничих приміщеннях, місцях розташування 

обладнання та на робочих місцях санітарно-гігієнічних норм та правил. 

Тема дипломного проекту є «Модернізація редукційного клапана для 

гідравлічного обладнання шахт». Контроль параметрів технологічного 

процесу здійснює інженер виробництва у апаратній кімнаті, площа якого 

S=14м
2
 та об’єм приміщення V=42м

3
. 

Шкідливими і небезпечними виробничими факторами при роботі та 

обслуговуванні установки: 

- повітря робочої зони; 

- виробниче освітлення; 

- виробничий шум і вібрація 

- ураження електричним струмом; 

- пожежонебезпечність. 

У виробничому приміщенні працює 2 робітника – інженери. 

 

5.1. Повітря робочої зони 

Значення величин температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря у робочій зоні виробничого приміщення наведені в таблиця 5.1.  

Проектом передбачена припливно-витяжна вентиляція приміщення де 

розташована операторська. У приміщенні передбачена безперервно діюча. 

ГДК=6мг/м
3
, при цьому фактичний ГДК=4,5 мг/м

3
 що відповідає ГОСТ 

12.1.005-88. 
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Таблиця 5.1 

Значення величин температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря у робочій зоні виробничого приміщення 
П

ер
іо

д
 р

о
к
у

 

К
ат

ег
о
р
ія

 р
о
б

іт
 

Температура, 
0
С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху, 

м/с 

Оптим

альна 

Фактич

на 

Оптимал

ьна 

Фактич

на 

Оптимал

ьна 

Факти

чна 

Холодни

й період 

року 

1б 21-23 19-21 40-60 50-60 0,1 0,1 

Теплий 

період 

року 

1б 22-24 22-25 40-60 50-60 0,1 0,2 

 

Параметри метереології забезпечуються в літку у зоні роботи 

операторів передбачається  кондиціонування повітря за допомогою сплит - 

систем. В взимку приміщеннях запроектоване парове опалення.  

 

5.2. Виробниче освітлення 

 

Згідно розряд зорових робіт на проектованому виробництві IVв.    

Світильники обрані виходячи з категорії і класу приміщень по вибухо- 

пожежобезпечності й умов експлуатації відповідно до ПУЕ і ДСТ Р51330.13-

99. 

Для освітлення виробничих приміщень проектом передбачені 

люмінесцентні світильники Л201Г 2х40-08 з лампою  PHILIPS потужністю 

40 Вт і світовим потоком F=3000лм.    

Значення фактичної освітленості обраховується за формулою:        

358
7,11,114

46,0233000

..

...

3







KzS

nNФ
ЕФ


лк, 
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де       F – світловий потік однієї лампи, F = 3000лк; 

N – кількість світильників, N = 3 шт;     

n – кількість ламп у світильнику, n = 2 шт.; 

  коефіцієнт викомалтання світлового потоку, 46,0 ; 

S– площа приміщення, S =14м
2
;  

z– коефіцієнт нерівномірності розподілу світлового потоку;  

К3 – коефіцієнт запасу на запиленість і зменшення світлового потоку  

від строку служби лампи, К3 = 1,7. 

Отже Eф=358лк > Eн = 300лк, то освітлення приміщення відповідає 

нормам ДБН В2.5.2.8-2006. 

Для контролю освітленості використовують люксметри Ю-11 6 разів у 

рік і після ремонту освітлювальної установки.    

Напруга мережі загального робочого й аварійного освітлення становить  

380/220В.  Напруга на лампах 220В.  Напруга  ремонтного освітлення - 12В. 

Керування  робочим і аварійним освітленням виконується  

автоматичними вимикачами з щитків освітлення та вимикачами, 

встановленими в приміщеннях, а централізовано - з операторських.    

Згідно СН 181-70 для підвищення рівномірності розподілу яскравості у 

полі зору, стеля і стіни виробничих приміщень пофарбувати у світлі тони. 

Виробниче устаткування пофарбувати в ясно-зелені тони, частини що 

рухаються – ясно-жовті, а відкриті механізми в яскраво-червоний колір. 

 

5.3. Електробезпека 

 

Згідно ПУЕ (“Правила устройства электроустановок”) відноситься до 

приміщень з підвищеною небезпекою ураження людей електричним 

струмом. Електричне устаткування на проектованій установці живиться від 

3-х фазної 4-х провідної електричної мережі перемінного струму 

промислової частоти з глухозаземлену нейтралу напругою 380/220 В і 

частотою 50Гц.    
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На пульті управління машиніста напруга U = 220В, частота f = 50 Гц. 

Тип електромережі змінний із глухозаземлену нейтралу.  Основними 

причинами враження електричним струмом є: дотик до відкритих 

струмопровідних елементів устаткування, що виявилося під напругою 

внаслідок порушення ізоляції, а також поразка кроковою напругою і через 

електричну дугу.    

В процесі експлуатації ізоляція піддається різним ушкодженням 

(механічним, хімічним, тепловим), а також старінню, в результаті чого 

погіршуються її властивості – зменшується активний опір. Тому необхідний 

контроль ізоляції, який проводиться вимірюванням активного опору ізоляції 

мегаметром класу 1000 В. Вимірювання опору ізоляції окремих ділянок 

мережі, трансформаторів, електродвигунів тощо проводиться на вимкненій 

установці.    

Опір кожної ділянки в мережах напругою до 1000 В повинен бути не 

менше 0,5 МОм на фазу. Використовувати подвійна ізоляція, яка складається 

із робочої і додаткової ізоляції. При пошкодженні робочої ізоляції працює 

додаткова. Це досягається виготовленням корпусів електрообладнання із 

ізоляційного матеріалу. З подвійною ізоляцією виготовляється апаратура 

електроустановок  (вимикачі, штепселі, розетки тощо). 

Блокування попереджує помилкові дії електроперсоналу і перекриває 

доступ до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою. При 

небезпеці ураження струмом електроустановка автоматично вимикається. 

За принципом дії блокування поділяється на електричне, механічне та 

комбіноване. 

Електроблокування здійснює розрив електричного кола спеціальними 

контактами, які встановлюються на дверцятах огороджень, кришках, 

дверцятах кожухів. Блок-контакти при відкриванні дверей огороджень, шаф, 

кожухів знеструмлюють електропристрій.  

При механічному блокуванні включення напруги можливо тільки при 

закритому замку або заскочки, які механічно пов’язані з вимикачем. 
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Недоступність струмоведучих частин для випадкового дотику 

забезпечується розміщенням струмоведучих частин на недосяжній висоті і 

огородженням. В електроустановках до 1000В розміщення струмоведучих 

частин на недоступній висоті: всередині приміщення – 3,5м; назовні – 6м. 

Якщо не можливо застосувати огороджувальних пристроїв; 

В електроустановках застосовують як суцільні, так і сітчасті 

огородження у вигляді кожухів, кришок, чохлів, шаф тощо. 

Використання електрозахистних засобів, у т.ч. діелектричних 

рукавичок, інструментів з ізолюючими ручками, показників напруги. 

В аварійному режимі застосовуються занулення з автоматичним 

відключенням.  

Занулення — це навмисне електричне з'єднання з нульовим захисним 

провідником металевих струмонепровідних частин, які можуть опинитися 

під напругою (корпуси електроустаткування, кабельні конструкції, сталеві 

труби тощо); 

Захисне відімкнення — захист швидкої дії, що забезпечує автоматичне 

відімкнення електроустановки під час виникнення в ній небезпеки ураження 

людини струмом. 

 

5.3.1 Розрахунок занулення 

 

Розрахунок занулення складається з двох етапів: розрахунок на 

вимикаючу здатність та розрахунок максимальної напруги дотику у випадку 

замикання фази на корпус електроприймача.    

Від трансформаторної підстанції (ТП) здійснюється живлення мережі 

напругою 380/220 В (трифазна з глухозаземленою нейтраллю, лінійна 

напруга UЛ= 380 В, фазна - Uф = 220 В) невеликого виробничого 

приміщення. До мережі необхідно підключити насосну станцію (Н), 

потужність якої Рн1= 18,5кВт (мал. 5.1). Привод насосної станції 

здійснюється трифазним асинхронним електродвигуном мод. 4А160М2. 
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Визначити поперечний переріз проводів, номінальні струми плавких вставок 

запобіжників F1, F2, струм короткого замикання та визначити вимикаючу 

здатність занулення електродвигуна насосної станції, якщо загальне 

номінальне навантаження мережі складає Рн2=58кВт. Відстань від 

трансформаторної підстанції до місця підминання насосної станції (лінія 1) – 

l1 =220м. Відстань лінії 2 – l2 = 2,8 м. 

 

Рис 5.1 – Розрахункова схема занулення: L1, L2, L3 – фазні провідники; 

F1, F2 – плавкі вставки; L4 – лінія 5 

 

Розрахунок проводимо за допомогою. 

За довідковими даними електродвигун 4А160М2 має номінальну 

потужність Рн = 18,5кВт. У цьому випадку розрахунковий струм насосної 

станції (лінія 4) буде дорівнювати:  

14,28
3803

18500

3
4 




A

н
лнн

U

Р
ІI A. 

За таблицею 1 додатка 3 беремо три одножильних проводи з алюмінію 

з поперечним перерізом S2 = 4мм
2
, які прокладені в одній трубі і для яких 

допустиме струмове навантаження дорівнює 32А (згідно з приміткою до 

табл. 1 додатка 3, наявність нульового провода в розрахунок не береться). 

Пусковий струм електродвигуна мод. 4А160М2 дорівнює 5,7/ ннпу IІ  

(довідкові дані), тоді: 

1,21114,285,75,7  ннпу IІ А. 

Максимальний короткочасний струм магістралі (лінія 1): 

1,211max  пуІІ А. 
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Розрахунковий струм плавкої вставки запобіжника F1: 

42,84
5,2

1,211max
1 



І
I н А. 

Здійснюємо вибір номінального струму плавкої вставки запобіжника F1 

з умов селективності, тобто: 

А.100А10 1  нІ  

Вибираємо плавку вставку F1 з номінальним струмом Ін1=125А. 

Для розв'язання задачі необхідно визначити поперечний переріз 

проводів лінії 1, яка прокладена у повітрі. 

Визначаємо активний опір фазних проводів ліній 1 та 2, які виконані 

алюмінієвим проводом: 

143,0
4

8,2

50

220
028,0

2

2

1

1
1 

























фф

ф
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l

S

l
R  Ом, 

де  питомий опір алюмінієвого провідника, 028,0 Ом мм
2
/м; 

Sф2 – площа поперечного перерізу провідника, Sф2=4 мм
2
. 

Значення індуктивного опору повітряної лінії Х1= 0,60 Ом/км та 

внутрішньої Х2= 0,3 Ом/км, у цьому випадку індуктивний опір петлі "фаза - 

нуль":  

132,08,23,02206,02211  lXlХX п Ом м, 

Враховуючи вимоги ПУЕ, тобто Рн2Рф, вибираємо за  табл.1 

поперечний переріз нульових проводів ліній 1 та 2 відповідно:  Sн1=25мм
2
 ,  

Sн2=2,5мм
2
,  які теж виконані з алюмінію. 

Активний опір нульових проводів дорівнює:   

278,0
5,2

8,2

25

220
028,0

2

2

1
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Комплексний опір петлі фаза-нуль :   

    445,0132,0143,0278,0 2222
 пфнп XRRZ Ом. 

Струм короткого замикання дорівнює:  
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4,389
445,012,0

20

3










п
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ф

к

Z
Z

U
I А. 

Визначаємо комплексний опір нульового проводу за виразом, 

враховуючи, що індуктивний опір нульового проводу приблизно дорівнює 

половині індуктивного опору петлі "фаза - нуль": 

307,0132,0278,0 2222
 пнп XRZ Ом. 

Напруга дотику буде дорівнювати: 

116307,04,389  пкД ZІU В. 

Опір заземлення нейтралі трансформатора R0 = 4 Ом прийнято за до 

датком Б у зв'язку з тим, що застосована живильна мережа напругою 380/220 

В.    

З метою спрощення розрахунків та підвищення безпеки можливо 

допустити, що нк ІІ   [8,9], у цьому випадку має вигляд: 

3,8
307,04

307,0
307,04,389

0








п

п
пкД

RR

R
ZІU В. 

У цьому випадку напруга дотику не перевищує гранично допустимий 

рівень (20В), тобто умова безпеки виконується. 

 

5.4. Виробничий шум та вібрація 

 

Зважаючи на те, що у операторський, де не знаходяться основні 

джерела шуму не передбачаються.  

Джерелом шуму при роботі обладнання є насоси, рівень шуму 

L=100дБА. 

Як індивідуальні засоби захисту від шуму відповідно використовують 

м'які прогумовані вкладиші, тампони з  ебоніту чи гуми, які знижують  L на  

18 – 20 дБА.  

Для зменшення виробничого шуму передбачено проведення наступних 

заходів: 
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- своєчасне змащування всіх поверхонь, що труться; 

- звукопоглинання, апарат покривають звукопоглинальним матеріалом; 

- звукоізоляція, шумовипромінювальний об’єкт або декілька найбільш 

шумних об’єктів розташовують окремо, ізольовано від основного, менш 

шумного приміщення звукоізольованою стіною або перегородкою; 

- акустичною обробкою приміщення, передбачає вкривання стелі та 

верхньої частини стін звукопоглинальним матеріалом. 

Після проведення заходів для зменшення виробничого шуму, його 

фактичні показники не перевищують 55дБА згідно ДСН  3.3.6.037-99. 

Джерелом вібрації являються електродвигуни і обертаючі частини лінії. 

Вібрації виникають внаслідок неточності установки обертових частин,  

нещільного з’єднання корпусів обертових частин до фундаменту. 

Зменшення вібрацій досягається наступними заходами: 

- обладнання лінії встановлено на фундаменти, маса яких набагато 

перевищує масу встановленого обладнання; 

- використання гумових прокладок в якості амортизаторів; 

- проектування додаткових ребр жорсткості. 

Сумарний час роботи в контакті з вібрацією не перевищує 2/3 робочої 

зміни. Тривалість неперервної дії вібрації не перевищує 15-20 хв. При такому 

режимі обідня перерва не менше 40 хвилин.    

Рівень технологічної вібрації у виробничому приміщенні не перевищує 

90дБ при частоті 4 Гц, що відповідає ДСН  3.3.6.039-99. 

Для захисту рук від впливу локальної вібрації відповідно до ГОСТ 

12.4.002-74 прийняті рукавиці  чи рукавички, виготовлені з віброзахисного 

матеріалу. Для захисту від вібрації, переданої людині через ноги, 

передбачене взуття на товстій гумовій підошві. 

Для контролю рівня шуму і вібрації передбачений прилад ВШВ-003 і 

шумо- вібро- замірний комплекс ШВК-1.    
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5.5. Засоби індивідуального захисту при роботі з УЗ обладнанням 

 

Попередження несприятливої дії ультразвуку та супроводжуючого 

його шуму на організм працюючих насамперед повинно зводитися до 

скорочення до мінімуму інтенсивності ультразвукових випромінювань і часу 

дії.  

Найбільш поширеними засобами індивідуального захисту при роботі з 

ультразвуком є протишуми і рукавички. Останні доцільно мати двошарові: 

зовні гумові, а зсередини бавовняні або вовняні, вони краще поглинають 

коливання. 

Для захисту органів дихання від парів розпалюваних нами речовин 

(розчини гліцерину, масла) необхідно використовувати респіратори або 

ватно-марлеві пов`язки. 

Для роботи в лабораторії нам було рекомендовано носити спеціальний 

одяг (халат або комбінезон).  

 

5.6. Мікроклімат виробничих приміщень  

Установлені наступні норми на один працюючого: 

• мінімальний обсяг приміщення не менш 12м
3
; 

• мінімальна площа не менш 3,5 м
2
. 

У нашому випадку: Nроб = 2 чол. 

 

      
  

    
 

  

 
        ,     (5.10) 

  

  
  

    
 

  

 
            (5.11) 

Отримані значення величин S і N перевищують мінімально-допустимі 

значення по стандартних нормах.  

 

Таблиця 5.1- Мікроклімат в приміщенні лабораторії 
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Пора 

року 

Катег

орія 

робіт 

Температура, 

о
С 

Відносна 

вологість, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Опт. Доп Факт Опт. Доп Факт Опт Доп. Факт 

Холодна 1б 19-21 20-

22 

21 40-60 75 53 0,1 <0.1 0.1 

Тепла 1б 22-24 22-

26 

23 40-60 55 55 0.1 <0.1 0.1 

 

Відповідно до санітарних норм ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми 

мікроклімату виробничих приміщень” вимоги по площі і обсягу площі на 

одну людину виконуються. Норми мікроклімату виробничих приміщень 

можуть бути оптимальними і допустимими, в приміщеннях для роботи, 

пов’язаних з нервово-емоційним напруженням табл. 5.1.[64].  

 

5.5. Пожежобезпека 

 

У приміщені, де працює інженер може горіти: електропроводка, 

електрообладнання. На основі цього приміщення відноситься до категорії В і 

класу зони П-IIа. Це виробництво, в якому використовуються горючі 

речовини в якості палива. 

Організаційні заходи по попередженню пожежі передбачають: 

своєчасно проводити профілактичні огляди електроапаратури із метою 

виявлення небезпечних пошкоджень; ретельно виконувати вимоги інструкцій 

по пожежній та електробезпеці; перед початком перевіряти справність 

обладнання. 

В робочому приміщенні є два еваковиходи - двостулкові двері 

шириною 1,5 м, які відкриваються назовні, що відповідає СНиП 2.09.02-85. 

В якості засобів гасіння пожежі використовують вуглекислі 

вогнегасники ОУ-8 (1 шт.) і ящики з піском (1 шт.), котрі знаходяться на 

видних і загальнодоступних місцях.    
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На випадок виникнення аварійної ситуації обслуговуючий персонал 

забезпечений киснево - ізолюючими приладами типу МПА-4,5-30. З 

номінальним ЧЗД - 40хв. 

Схема евакуації наведена на рис. 5.2. 

 

Рис. 5.2 - Схема евакуації 

Захист від блискавки - це обов'язкова частина будь-якої будівлі. Без 

системи захисту від блискавки (грозозахисту) будівля і відповідно, люди та 

майно, що знаходяться в ній, беззахисні перед ударом стихії. Захист від 

блискавки потрібен для захисту від прямого удару блискавки в будинок, 

захисту від вторинних її проявів, таких як перенапруга. 

 

5.5. Висновки до розділу 5. 

 

В розділі «Охорона праці» було визначено можливі небезпечні і 

шкідливі фактори при роботі із верстатами для перевірки працездатності 

редукційного клапану та вироблені заходи безпеки для устаткування. 

Розроблена схема евакуації з приміщення під час надзвичайної ситуації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У магістерській дисертації було проаналізовано всі типи клапанів та їх 

принципів роботи. Вивчено принцип роботи редукційного клапана та 

розроблена нова конструкція редукційного клапана на основі моделювання 

прототипу редукційного клапана. 

Після проведення дослідів можна зробити наступні висновки: 

1. Проведено розрахунки клапана, що дали можливість стверджувати, 

що розроблена конструкція може використовуватися у вугільних шахтах.  

2. Проаналізувавши широке коло сучасних аналогів редукційних 

агрегатів, та їх аналогів в промисловості, було встановлено, що єдиного 

ефективного засобу для даних умов – не існує . Тому виникає необхідність у 

вдосконаленні існуючих методів та пристроїв редуціювання, та 

пристосування їх до конкретних завдань, та специфічних умов. Було 

проведено моделювання прототипу редукційного клапана, що показало нам 

залежність зменшення швидкості при зменшені тиску. Моделювання 

проводилося при різних швидкостях робочої рідини та при різному значенню 

тиску. Отримані результати дали нам можливість розробити нову 

конструкцію. Новий редукційний клапан може працювати при різних умовах 

та ефективно понижувати тиск.  

3. Провівши аналіз сучасних типів редукційних клапанів , та їх 

аналогів, було виявлено, що даний агрегат може бути як прямої ,так і не 

прямої дії одночасно. 
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