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Анотація

В роботі «Вивчення впливу композиційних матеріалів на енергоефективність пар тертя

компресорних машин» розглянута можливість збільшити енергоефективність компресора за

рахунок зменшення витрати мастила, яке використовується для змащування пар тертя, що,

наприклад, буде запобігати виникненню нагару. Підвищення енергоефективності

пропонується досягти створенням найбільш раціональних режимів роботи пар тертя, що в

свою чергу може зменшити експлуатаційні витрати та витрати на ремонт компресора.

Представлений літературний аналіз існуючих композитних матеріалів, які

використовуються у системах ущільнення пар тертя та здійснено огляд конструкцій систем

змащування. Визначені основні види навантажень, напружень та інш. параметрів, які

впливають на роботу пар ущільнення в компресорному обладнанні.

В роботі, використовуючи закони газової механіки, гідравліки, та фізики виконані

теоретичні дослідження процесів, які відбуваються під час роботи пар тертя

поршневоциліндричної групи.

Результати експериментальних досліджень, які проведені на компресорі 6ВГУ4-24/250

з метою підтвердження результатів, отриманих теоретичним шляхом, наведені для

композитного матеріалу Флубон - 20, який використано як матеріал для виготовлення

сальникових кілець.

Ключові слова: пари тертя, компресор, енергоефективність, ущільнення, композитний
матеріал

Abstract

The work «Studying of the compositional materials influence on the energy efficiency of

friction pairs of compressor machines» considers the possibility of increasing the energy efficiency

of the compressor by reducing the consumption of grease which is used to lubricate the friction

pairs  that,  for  example,  will  prevent  the   emergence  of   soot.  It  is  proposed  to  increase  energy

efficiency by making  the most efficient modes of  friction pairs operation, which is able to reduce

operating  and repair costs of the compressor.

The literary analysis of existing composite materials that are used in friction pairing systems

is presented and  an overview  of the greasing systems structures was carried out. The basic types of

loads,  tensions  and  others  parameters  which  affect  the  work  of  compression  pairs  in  compressor

equipment are determined.

In the work, the theoretical  studies of processes occurring during friction pairs of a piston-

cylindrical group are done by using the laws of gas mechanics, hydraulics, and physics.

The results of experimental studies are carried out by the compressor 6VGU4-24 / 250 in

order to confirm the results obtained theoretically, are given for the composite Flubon-20, which is

used as a material for the manufacture of sealing rings.

Keywords:    friction pairs, compressor, energy efficiency, sealing, composite material
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Аннотация

В работе «Изучение влияния композиционных материалов на энергоэффективность

пар трения компрессорных машин» рассмотрена возможность увеличить

энергоэффективность компрессора за счет уменьшения расхода масла, которое используется

для смазки пар трения, что, например, будет препятствовать возникновению нагара.

Повышение энергоэффективности предлагается достичь созданием наиболее рациональных

режимов работы пар трения, что в свою очередь, может уменьшить эксплуатационные

расходы и расходы на ремонт компрессора.

Представлен литературный анализ существующих композитных материалов, которые

используются в системах уплотнения пар трения и сделан обзор конструкций систем смазки.

Определены основные виды нагрузок, напряжений и др. параметров, которые влияют на

работу пар трения в компрессорном оборудовании.

В работе, базируясь на законах газовой механики, гидравлики, и физики выполнены

теоретические исследования процессов, происходящих во время работы пар трения

поршнецилиндрической группы.

Результаты экспериментальных исследований, проведенных на компрессоре 6ВГУ4-

24/250 с целью подтверждения результатов, полученных теоретическим путем, приведены

для композитного материала Флубон - 20, который использован в качестве материала для

изготовления сальниковых колец.

Ключевые слова: пары трения, компрессор, энергоэффективность, уплотнения,

композитный материал

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Пояснювальна записка
до магістерської дисертації

на тему: Вивчення впливу композиційних матеріалів на енергоефективність пар
тертя компресорних машин

Київ – 2018  року

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………………….8

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПАР

ТЕРТЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРНИХ МАШИН

1.1. Основні шляхи вдосконалення поршневих компресорів ………………………………….10

1.2. Огляд матеріалів які використовуються для ущільнення пар тертя поршневих

компресорних машин.......................................................................................................................11

1.3. Динамічні навантаження ущільнювальних пар ……………………………………..……..12

1.4.  Нові розробки у сфері створення нових композиційних матеріалів пар тертя

компресорних машин ……………………………………………………….………………......14

1.5. Обґрунтування доцільності переведення компресора на режим роботи без

змащення………………………………………………………………………………………….20

1.6. Модернізації компресорів ВАТ «Сумське НВО ім. М. В. Фрунзе» ……………………25

1.7. Розробка і створення модельного ряду компресорів без змащення концерну

«NICMAS»…………………………………………………………………………………..……29

Висновки………………………………………………………………………………………… 31

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРНОГО

УСТАТКУВАННЯ

2.1. Теоретичні засади у сфері розрахунку і конструювання компресорних

установок...........................................................................................................................................32

2.2. Опис принципової схеми експериментальної установки………………………….………34

2.3. Опис  самохідної дизельної азотної станції (СДА)………………………………..………..35

2.4. Характеристики самохідної дизельної азотної станції (СДА)………………….…….……36

2.5. Опис сальникового вузла ………………………………..……………….…….……………41

2.6. Параметри станції, які визначались в ході досліджень…………………..……..…………46

Висновки………………………………………………………………………..…….….….….….47

РОЗДІЛ 3. ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Результати експериментальних досліджень………………………….…………….………48

3.2. Обробка експериментальних даних…………………………………..……………………..56

Висновки ……………………………………………………………………………………….….61

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ…………………………….…………..…..62

4.1. Опис ідеї проекту……………………………………………………………………………..62

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту…………………………………………………………..63

4.3.  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту…………………………………63

4.4.  Розроблення ринкової стратегії проекту………..…………………………………………70

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту……….…………………………..72

Висновки………………………………………………………………………………………..…75

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ………………………..……………………………………….……………………76

5.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі з компресорним обладнанням…..76

5.2. Електробезпека виробничого приміщення………………………………………………....76

5.3. Пожежна безпека…………………………………………………………………….………. 77

5.4. Освітлення виробничого приміщення……………………………….……………….……. 78

5.5. Санітарно-гігієнічні характеристики приміщення………………………………….……...80

5.6. Засоби індивідуального захисту при роботі з компресорним обладнанням …………….81

5.8. Оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на вибухонебезпечному

об’єкті ……………………………………………………………………………………………..82

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….83

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………..….84

ДОДАТКИ……………………………………………………….…..……………………………..86

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ВСТУП

Актуальність теми.  Модернізація існуючих компресорів [1,2] або створення нових

зразків вимагає від розробників та виробників збільшення енергоефективності таких машин.

Залежно від призначення компресора підвищення енергоефективності можна досягти різними

шляхами, наприклад, створенню найбільш раціональних режимів роботи ущільнювальних

пар тертя.

В багатьох роботах, які були присвячені вивченню процесів тертя, зношування та

змащення у парах тертя компресорів визначались параметри які можуть суттєво впливати на

ці процеси. До таких параметрів можна віднести навантаженням, швидкість відносного руху,

температуру, площу контакту; наявністю та кількістю мастила, перепадом тиску, фізико-

хімчними властивостями газів, що стискаються та їх впливом на утворенням плівок на

поверхнях тертя («третього тіла»), матеріал та конструкція ущільнюючих елементів [1-13].

Змащення пар тертя мінеральним мастилом при стисканні повітря є небажаним або

зовсім недопустиме так,  як мастило і газ активно вступають в хімічні реакції з виділенням

тепла.  В деяких випадках стиснений газ не повинен мати навіть слідів мастила,  так,  як

стиснений газ розчиняється в ньому і знижує його мастильні якості. Також при цьому може

виділятися конденсат, який змиває масляну плівку з поверхні пар тертя.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розглянути можливість збільшити

енергоефективність (збільшити ККД, зменшити витрату мастила, зменшити коефіцієнти

тертя та інш).

Головним напрямком збільшення енергоефективності ми вважали наукових підхід до

вибору композитних матеріалів,  які можна використовувати в якості ущільнюючих в парах

тертя багатоступеневих компресорів, які випускає концерн «NICMAS».

Для досягнення мети ставились наступні задачі:

1. Здійснити літературний аналіз існуючих композитних матеріалів, які

використовуються у системах ущільнення пар тертя, здійснити огляд конструкцій систем

змащування пар тертя.

2. Визначити основні види навантажень, напружень та інш. параметрів, які впливають

на роботу пар ущільнення в компресорному обладнанні.

3. Розробити математичний апарат для визначення вихідних характеристик

компресорного обладнання, залежно від конструктивних особливостей сальникових вузлів і

характеристик матеріалу ущільнювача.

4. Виконати теоретичні дослідження процесів, які відбуваються під час роботи пари

тертя сальникових вузлів, з метою визначення коефіцієнтів та параметрів, які є найбільш

значущими при розрахунках.
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5. Виконати експериментальні дослідження, з метою підтвердження результатів,

отриманих теоретичним шляхом та уточнення розрахункових даних.

6. Розроблену математичну модель, використану при розрахунках включити в уже

існуючі методики розрахунку.

Методи досліджень. Теоретичні залежності, що застосовуються в математичній моделі

роботи пари тертя, базуються на законах, що визначаються законами газової механіки,

гідравлічними, та фізичними процесами. Проведення фізичного експерименту на реальних

об’єктах з метою внесення корегування в використану математичну модель або розрахункові

залежності.
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РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ

УЩІЛЬНЕННЯ ПАР ТЕРТЯ ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРНИХ МАШИН

1.1. Основні шляхи вдосконалення поршневих компресорів

Застосування компресорів без змащення пар тертя. Інколи за технічними умовами газ

має залишатися маскимально чистим і його забруднення будь-якими рідинами не

допускається (для стиснення кисню і хлору). В цих випадках можливість застосування

мастила повністю виключена і для стискання газу застосовуються компресори, які працюють

без змащення пар тертя.

Використання внутрішньо-порожнинного охолодження стисненого газу. Суть

внутрішньо-порожнинного охолодження полягає в тому, що в робочі камери циліндрів (в

кінці циклу стиснення газу) через форсунки вприскується вода, яка перетворюючись в пару,

забирає велику кількість тепла. Після кожної ступені стиснення знаходяться кільцеві

холодильники і масло волого-відділювачі, в яких конденсат відділяється від перекачуваного

газу.

Застосування резонансного наддуву в циліндри першої ступені. Резонансний надув в

циліндри першої ступені дає можливість збільшити продуктивність компресора (якщо його

потужність не повністю використана).

Застосування прямоточних клапанів. Якщо при застосуванні кільцевих пластинчастих

клапанів на них втрачається (10...12)% потужності компресора, то в прямоточних клапанах

втрачається всього (5...6)% потужності.

Застосування високопористих пластмас для поршневих кілець і вузлів ущільнення

штоків.

Ущільнення при використанні кілець забезпечується власною пружністю кілець або

закладеного в канавку поршня еспандера, тиском газу або пари, що проникає в канавку під

кільцем,  а також лабіринтовою дією набору кілець.  Поршневі кільця (рис.1.1,а)  і сальники

(рис.1.1, б) зазвичай виконують із прорізом (замком), і у вільному стані діаметр їх більше,

ніж діаметр циліндра.  Замок може бути прямим або косим (під кутом 45о, рис.1.1,а). Для

компенсації теплового розширення кільця замок має зазор, через який відбувається основний

відплив пари. Розмір зазору залежить від різниці тисків до і після кільця.
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а)
б)

Рис.1.1. Загальний вигляд кілець: а – поршневе кільце; б- сальник

1.2. Огляд матеріалів які використовуються для ущільнення пар тертя

поршневих компресорних машин

До недавнього часу поршневі кільця частіше виготовляли з чавуна, бронзи, спечених

графітів (наприклад, АО-1500,2П-1000), хіманіта-С, полімерів (наприклад, капролона-В,

продукту полімеризації ε-капролактаму), композитів на основі термореактивних смол

(наприклад АМС-1, Текстоліт-Ш), графітофторопластів (ПТФЕ, Ф4К20,  Ф4К20-IV, АФГМ,

АФГ-80ВС,Ф4С15).

Однак, зараз все частіше в якості ущільнювачів можна зустріти композитні матеріали

для поршневих кілець і вузлів ущільнення штоків, що  значно збільшує ресурс вказаних пар

тертя.

Поршневі компресори, які працюють без змащування пар тертя можна розділити на

такі групи:

· мембранні;

· з ущільненнями із самозмащувальних матеріалів;

· лабіринтними ущільненнями.

В мембранних компресорах поршнем є пружна мембрана, яка виконує коливальний

рух. Мембранні компресори герметичні, що особливо важливо при стисканні рідких, хімічно

чистих і токсичних газів.

Слід зазначити, що у компресорах без змащення пар тертя змащується тільки механізм

руху, внаслідок чого різко зменшується загальна втрата мастила. Вартість компресорів без

змащення пар тертя більша, а ККД менший, ніж у компресорів із змащенням.

Так, наприклад, у холодильних компресорах, у яких різниця тисків між нагнітанням і

усмоктуванням не перевищує 2,1 МПа, поршні виконують із чотирма (частота обертання від

8 до 12 с-1), із трьома (понад 12 до 16 с-1) або з двома (понад 16 до 24 с-1) ущільнювальними

кільцями.
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У безкрейцкопфних компресорах для зниження винесення мастила з картера крім

ущільнювальних кілець встановлюють мастилоз’ємні.

Матеріал композитних кілець повинний бути термостійким не тільки при робочих, але і

при аварійних температурах. У торцеві поверхні таких кілець із часом вкраплюються

металеві і грязьові частки, тому конструкція таких кілець і канавок для них повинна

забезпечувати фіксацію від провертання з метою запобігання підвищеному винесенню

мастила з картера компресора.

Питоме навантаження на дзеркало циліндра (від сил пружності кілець) повинна бути не

більше 0,15-0,2 МПа. Зазор у замку при встановленні кільця в контрольний калібр або в

циліндр складає 0,004 діаметра циліндра. Відношення висоти кільця до його ширини – від 0,6

до 0,7.

Отже для підвищення енергоефективності компресора необхідно:

· врахувати навантаження, які виникають при роботі пар тертя з метою

раціонального вибору композитного матеріалу;

· обрати композиційні матеріали для виготовлення кілець;

· обрати правильну конструкцію кільця та пари тертя;

· забезпечити необхідну шорсткість поверхні тертя;

· забезпечити можливість відводу температури від поверхні контакту;

· забезпечити, в разі неможливості роботи без змащення мінімальну

кількість мастила.

1.3. Динамічні навантаження ущільнювальних пар

Динамічна складова навантаження коливається в межах ±5… ±60% від середніх

величин, а частота навантаження - від 0,02 до 300 с–1 [8].

Інтенсивність зношування під час амплітудного коливання навантаження близько

певного середнього значення у процесі випробування матеріалів на лабораторних машинах

тертя вище у порівнянні з там випадком, коли навантаження підтримується сталим на рівні

середнього значення [9].

Причому знайдено, що збільшення інтенсивності зношування у режимі помірних

навантажень тим більше, чим ширший інтервал зміни амплітуди і більша частота

навантаження. Так, дослідження впливу режиму навантаження на тертя та зношування

ПТФЕ, наповненого дисперсними матеріалами, показали [10], що зношування в умовах

амплітудного прикладення навантаження в 1,3-1,7 рази вище, ніж під час стаціонарного

режиму навантаження [9].

Динамічні навантаження, створюючи змінні деформації у контакті ущільнювальних

пар, порушують рівновагу переносу захисних плівок, що змінює співвідношення між
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втомним і адгезійним механізмами на користь першого. Вивчення впливу нестаціонарних

навантажень на зношування полімерних матеріалів ущільнень компресорів без мащення має

важливе значення, так як у цих умовах режими навантаження відрізняються від

амплітудного,  утруднено утворення плівок переносу,  а також суттєва роль впливу на

зношування природи стиснутого середовища.

Авторами в роботі [11, 12], що температура ґазу, в якому відбувається тертя полімерів

при зворотньо-поступальному русі та нестаціонарному навантаженні, підвищувалася більше

ніж у випадку стаціонарного навантаження, а підвищення температури поверхонь тертя в

значній мірі залежить від амплітуди коливань навантаження. Дане явище автори роботи [11]

пояснюють так званим ефектом післядії, тобто тимчасовим запізнюванням зміни внутрішніх

параметрів залежно від зовнішніх. Внутрішні параметри є не тільки функціями зовнішніх,

вважають вони, але явно залежать від часу, оскільки продовжують змінюватися і тоді, коли

зовнішні параметри вже сталі. Крім того, зміна термічного і механічного стану контакту під

час динамічного навантаження пари тертя викликає пришвидшення трибохімічних реакцій,

адсорбційних, дифузійних та багато інших процесів.

У значній мірі характеристики шорсткості спряжених поверхонь полімерного зразка та

контртіла,  як вихідних,  так і утворених під час тертя та зношування,  також визначають

інтенсивність зношування та коефіцієнт тертя.

Л.М.Солтисом та Г.О. Сіренко [5-7] досліджено залежність інтенсивності зношування

полімерного композитного матеріалу на основі політетрафторетилену та вуглецевого

волокна від моментів спектральної щільності під час тертя по шорсткій ізотропній металевій

поверхні без мащення та в середовищі дистильованої води.

Автори роботи [5-7] зазначають, що «провідна роль у явищах впливу сталих та

динамічних навантажень на процеси зношування, тертя та зміну розподілу висот вершин та

середньої кривини у вершинах мікронерівностей поверхонь термотривких полімерів,

наповнених сферичними та волокнистими дисперсними матеріалами, під час випробувань у

компресорах без змащення високого тиску належить: геометричній формі наповнювача

полімерних композитів, природі ґазового середовища, тиску ґазу та температурі поверхні

спряжених пар тертя».

Стрімкий розвиток промисловості вимагає створення нових технологій та матеріалів. В

мережі Інтернет, на промислових виставках та в літературі є досить багато пропозицій щодо

вибору матеріалів для виготовлення ущільнювальних поршневих кілець.
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1.4. Нові розробки у сфері створення нових композиційних матеріалів пат тертя

компресорних машин

Ущільнювальні кільця та манжети виробляють з композитів [13]:

Флубон-15/20 на основі порошку ПТФЕ + наповнювачів: 20% дисперсії вуглецевого

волокна, отриманого із карбонізованої за 1123 К в середовищі СН4 гідратцелюлозної тканини

(ГЦ), попередньо обробленої сумішшю (NH4)2HPO4 + Na2B4O7·10H2O (1:1), (вуглецеве волокно

УТМ-8);

Флубон-ДМ-1 на основі 12,5% порошку MoS2 + 12,5% дисперсії вуглецевого волокна

УТМ-8;

Флубон-15/30 на основі 15% порошку коксу НК + 5% дисперсії вуглецевого волокна

УТМ-8 (Флубон-К15ВВ5); 15% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8 (Флубон-15/15); 30%

дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8;

Флубон-ДМА на основі 12,8% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8 + 1,2% дисперсії

ґрафітованого волокна ТГН-2м + 8% порошку MoS2 ;

Флубон-ГС-112 на основі 8% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8 + 1,2% дисперсії

ґрафітованого волокна ТГН-2м + 8% порошку ґрафіту С-1;

Флубон-ДМГ-С-1 на основі 12% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8 + 1,5%

дисперсії ґрафітованого волокна ТГН-2м + 4% порошку ґрафіту С-1 + 5% порошку MoS2 ;

Флубон-ДМ-2 на основі 12,5% дисперсії ґрафітованого волокна ТГН-2м + 12,5%

порошку MoS2;

Флубон-ДМБ 15% дисперсії ґрафітованого волокна ТГН-2м + 10% порошку MoS2 ;

Флубон-К10ВВ10 на основі 10% порошку кокса + 10% дисперсії вуглецевого волокна

УТМ-8;

Флубон-К5ВВ15 на основі 5%  порошку кокса +  15%  дисперсії вуглецевого волокна

УТМ-8;

Флубон-ПВ-1 на основі 11,2% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8 + 4% дисперсії

ґрафітованого волокна ТГН-2м, покритого 12% піровуглецю (волокно ТМП-3) + 4,8%

порошку піроґрафіту;

Флубон-15М 15% дисперсії вуглецевого волокна УТМ-8, покритого 42% Cu0 до маси

волокна.

Розглянемо більш детально характеристики композитних матеріалів.

Композиційний матеріал СУПЕРФЛУВІС створено на основі фторопласта-4 ПН і

модифікованих вуглеволокон. Суперфлувіс хімічно інертний.

Призначений для виготовлення деталей вузлів тертя: ущільнюючих елементів

компресорного та насосного обладнання, підшипників ковзання, кульової запірної арматури і
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т.д. Може застосовуватися в повітряних і рідких середовищах, сухих газах і вакуумі в

інтервалі температур від -120оС до +260оС.

Відрізняється хімічною стійкістю, високою термостійкістю, низьким коефіцієнтом

тертя, високою зношування остійкістю, хорошими ущільнюючими властивостями.

Принципова відмінність Суперфлувіса - використання нових вуглеволокон Белум по

ТУ ВУ 400084698.177-2006, що мають нанопокриття з фторполімери. Наявність такого

покриття забезпечило змочування вуглеволокон розплавом ПТФЕ і різке зниження

пористості композиту. Це зумовило підвищення багатьох властивостей: значно (з 58 ... 63 до

72 ... 74) виросла твердість по Брінеллю, на 20-25% - з 0,25 ... 0,44 до 0,30 ... 0,60

( )/Вт хв град× зростає теплопровідність. Підвищення твердість призвело до зменшення

деформаційної складової роботи тертя, що разом з кращим тепловідводом в 1,5-2 рази

зменшило зношування. Помітно підвищилися характеристики.

Таблиця 1.1

Результат механічних випробувань СУПЕРФЛУВІС

№

п/п
Найменування показника Одиниця виміру

Результат

вимірювання

1 Щільність заготовки, не менше кг/м3 1998

2
Міцність при розриві зразків, не

менше
МПа 24,78

3 Зношування, не більше (мм2/Нм)10-7 1,28
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Таблиця 1.2.

Характеристики матеріалу СУПЕРФЛУВІС

Властивості Флувіс-20
Вако-флувіс

(з MoS2)
Суперфлувіс

Щільність, кг/м3 1950-1980 1990-2100 1970-2040

Міцність при стиску, МПа 90-100 110-120 120-125

Навантаження при 10%

деформації стискання, МПа
27-30 30-32 35-36

Границя текучості при

стисканні, МПа
18-21 18-21 22-25

Міцність при розтягуванні,

МПа
23-26 24-26 28-33

Модуль пружності при стиску,

МПа
460-510 540-710 750-1000

Модуль пружності при стиску

150оС, МПа
110 130 240

Інтенсивність зношування

( )910-´
6,5-12 5-11 4-9

КТЛР при 20 200 С- o , 10-15 К-

1. Вздовж/поперек

12,5-14,2 12,5-14,5 13,5-16,5

2,5 - 5-6

Повзучість при 18,7 МПа

(24год), %
5 1,8 1,5

Слід зазначити, що при відносно невеликих деформаціях які не перевищуютть кількох

відсотків (що є нормальними деформаціями для поршневих і сальникових кілець, торцевих

ущільнень), Флувіс, Вакофлувіс і Ф4К20 мають практично однакові характеристики.

Суперфлувіс має модуль пружності в 2-3  рази вищий.  Границя текучості у всіх матеріалів

визначається реологічними властивостями.

Робочою температурою для ущільнювачів найчастіше є діапазон 100...200оС. При

150оС Суперфлувіс значно перевершує Флубон.
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Таблиця 1.3

Властивості композитів на основі Ф4 при температурі 150оС

Композит Флубон-20 Суперфлувіс-20

Навантаження при 10%-ій деформації

(стиснення), МПа

8 10

Границя текучості при стисканні, МПа 4 6

Модуль пружності при стисканні, МПа 70…100 150…300

Таблиця 1.4

Властивості композитів на основі Фторопласту-4 при температурі 18 Сo

Композит Ф4 Ф4К20 Флувіс 20 Суперфлувіс-20 Форпласт

Густина, 3/кг м 2140…

2200
2050 1950…1980 1980…2080 2120…2200

Міцність при

розтягуванні,

МПа

20…30 14…17 17…26 28…33 20…25

Навантаження

при 10%-ій

деформації

(стиснення),

МПа

10…12 14…20 27…30 35…36 -

Границя

текучості при

стисканні, МПа

11 15 18…21 22…25 -

Модуль

пружності при

стисканні, МПа

200 300 500…600 700…1100 350

Твердість НВ,

МПа
- 59…64 58…63 62…74 -

Інтенсивність

зношування

1 600 1000…1500 2500…4000 2000…9000

Характеристики деяких матеріалів наведено в таблицях Додатку (Д.1- Д.7)
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При проектуванні автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій

(АГНКС) з’являється необхідність враховувати здатність природного газу добре розчиняти

масло в циліндрах компресорів. Через це чавунні поршневі кільця в них працювали в умовах,

близьких до сухого тертя, і тому швидко зношувалися (за 100...200год). Отже виникла

необхідність спроектувати ущільнювачі з композитних матеріалів. Попередні дослідження

показали, що перехід на ці ущільнення дозволив забезпечити більш високий термін служби

поршневих і сальникових кілець в умовах обмеженого змащування мастилом при

компримування природного газу [2, 12].

Дослідженнями проведені на експериментальних компресорах АГНКС підтвердили,

що поршневі кільця з композитних матеріалів мають цілком прийнятну для експлуатації

швидкість зношування - 0,15 мм за 1000 год роботи для самого навантаженого IV-го ступеня

компресора.

Слід зазначити, що спроектований в 80-х рр. компресор 4ГМ2,5-12/10-250 на

оппозитній базі до цих пір випускає ВАТ «Сумське НВО ім.  М.В.  Фрунзе»,  так як цей

компресор добре зарекомендував себе в експлуатації.

Вертикальні компресори ЗГВ2,5-1,1/5,5-251С без змащення циліндрово-поршневої

групи працюють стабільно і надійні в експлуатації. Слід очікувати, що інші компресори без

змащення,  характеристики яких наведені в табл.  5,  також добре зарекомендували себе при

експлуатації в складі АГНКС.

А.В.Захаренко [13] зазначив, що оптимальним конструктивним рішенням для

компресорів без змащення, що застосовуються в АГНКС, є вертикальне виконання рядів

компресора. В такому компресорі відсутнє навантаження на опорні елементи поршнів, які в

цих умовах забезпечують центрування поршневих груп протягом тривалого терміну служби.

При цьому важливо передбачати ефективне розвантаження опорно-напрямних кілець від

перепаду тисків і розташувати клапани так, щоб вплив газодинамічного потоку при

всмоктуванні-нагнітанні був мінімальним.

Перший з сімейства компресорів без змащення ЗГВ2,5-1,1 / 5,5-251 С, був створений

на трьохрядній вертикальній базі, призначений для стиснення природного газу в складі

станції модульного блочно-контейнерного виконання.

ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе»,  було виготовлено три компресора ЗГВ2,5-1,1 /

5,5- 251 С, а їх сумарне їх напрацювання перевищило 27000 год. Автори роботи [13]

зазначають, що технічні характеристики компресорів відповідають розрахунковим, до

роботи механізму руху вертикальної бази зауважень немає, при цьому термін служби

поршневих кілець IV-го ступеня (найбільш навантаженого) склав 3500-4000 год, ущільнень

поршнів інших ступенів і штоків  від 6000 до 8000 год.
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Таблиця 1.5

Перелік компресорів без змащення та з обмеженим змащенням, які можуть бути

виготовлені на новій вертикальній базі ЗВ 2,5 для заміни компресорів на опозитних і кутових

базах [13]
М
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початкове кінцеве

302ВП-10/8 3ГВ2,5-10/9С кисень,
азот

10 1,02-1,04 9 75 1000

3ВВ2,5-10/9С повітря 10 1 9 75 1000
2ВМ2,5-12/9 3ВВ2,5-10/9С повітря 10 1 9 75 1000

3ГВ2,5-10/9С кисень,
азот,

водень

1,02-1,04

2ВМ2,5-14/9 3ГВ2,5-7/9С кисень,
азот,

водень

7 1,02-1,04 9 75

3ВВ2,5-7/9С повітря 1
302ГП-12/3 3ГВ2,5-10/4,5С водень 10 1,02-1,04 4,5 4,5 735
302ВП-12/3 3ВВ2,5-10/3С повітря 10 1 3 75 1000
202ГП20/2 3ГВ2,5-20/3С водень 20 1,02-1,04
202ВП-20/2 3ВВ2,5-20/3С повітря 20 1
302ВП-6/18 3ВВ2,5-6/19С повітря 6 1 19 75 735
302ГП-6/18 3ГВ2,5-6/19С водень 1,02-1,04
2ГП-6/18 3ГВ2,5-6/19С кисень,

азот
1-1,04

3ГП-13/18 3ГВ2,5-13/19С кисень,
азот

13 1,01-1,04 19 132 1000

3ВВ2,5-13/19С повітря 1
3ГП-12/35 3ГВ2,5-12/36С кисень,

азот,
повітря

12 1-1,04 36 132 1000

302ВП-5/70 3ВВ2,5-5/71С повітря 5 1 71 132 735
302ГП-5/70 3ГВ2,5-5/71С водень 1,02-1,04
2ВП-2/220 3ВВ2,5-2/221С повітря 2 1 221 132 735

2ВП-2/220М 3ГВ2,5-2/221С аргон,
азот,

кисень

1,02-1,04

Для модернізація компресорного устаткування спроектованого за технічною

документацією власної розробки і виготовлених за власною технологією. Результати
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експлуатації підтверджують високу економічну ефективність і надійність модернізованих

агрегатів.

1.5. Обґрунтування доцільності переведення компресора на режим роботи без

змащення

Розглянемо деякі теоретичні аспекти роботи циліндропоршневої групи компресора із

застосуванням мастила і обґрунтування доцільності його переведення на режим роботи без

змащення.

Розглянемо зону змащення, утворену між дзеркалом циліндра і поршнем, який

рухається з постійною швидкістю. Для цього використаємо рівняння газової динаміки:

– рівняння політропи ;

– рівняння суцільності

– рівняння руху

– рівняння енергії

де τ – час,  – коефіцієнт динамічної в’язкості,  – густина,  – коефіцієнт кінематичної

в’язкості, V – швидкість газу, - зовнішня сила, віднесена до одиниці маси, Е- тензор

швидкостей деформації, - питома теплоємність при постійному тиску, Ф – дисипативна

функція, яку можна описати рівнянням

Зроблені наступні припущення:

1. Течія мастила ізотермічна, а мастило є стисливим середовищем, стан якої можна

описати рівнянням .

2.  Товщина мастильного шару така,  що дозволяє знехтувати течією газу в напрямку

нормалі до стінки та вважати тиск постійним.

3. Об’ємні та інерційні сили малі в порівнянні з силами в’язкості.

4. Течія газу в зазорі стаціонарна.

З урахуванням припущень запишемо рівняння Рейнольдса для поля тиску в зазорі між

поверхнями пари тертя
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Беручи до уваги, що швидкості   є

функцією координат і часу, отримаємо

де f – оператор (f=1 у шарі мастила, f=0 поза шару).

Вважаємо, що течія газу стаціонарна  та ізотермічна (n=1)

Після деяких перетворень отримаємо загальний вид рівняння Рейнольдса для випадку

пар тертя, які ми розглядаємо [2]

В деяких газових середовищах при роботі протягом тривалого часу мастильні

матеріали можуть насичуватися газом і конденсатом, що призводить до погіршення їх

змащувальних властивостей. Коефіцієнт дифузії двокомпонентних сумішей може бути

розрахований за рівнянням

( )

0,5

1,5
12

1 2
12 2

12

1 1

D

k T
M M

D
P s

× × +

=
× × W

æ ö
ç ÷
è ø

де:

12D  – коефіцієнт дифузії компонента 1 в компонент 2;

12k  – емпіричний коефіцієнт взаємодії компонентів;

Т – температура;

M1 i M2 – молекулярні маси компонентів;

Р– тиск;
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σ12– середнє арифметичне ефективних діаметрів;

ΩD – інтеграл співударів для дифузії.

Внаслідок цього при малій швидкості руху і великому питомому тиску мастильний

матеріал не повністю розділяє поверхні тертя взаємодіючих деталей машин. При цьому одна

частина нормального навантаження передається мікрообластям безпосереднього контакту

тіл тертя, друга частина навантаження передається мікроклинам мастильного матеріалу, що

заповнює заглиблення і нерівності, тобто з'являється змішане тертя.

Сила змішаного тертя може бути визначена за формулою

0зміш сух рід зміш
dF F F f N f N A
dh
nh= - = × = × - × ×

Недоліки мастила, неправильний підбір складу масла або мала його кількість

призводять до зменшення підйому поршня і зниження впливу швидкості на силу тертя,  що

призводить до підвищеного зношування у парах тертя.

Складність обліку всіх наведених вище факторів визначає фактичну необхідність

впровадження самозмащувальних композитних матеріалів, які дозволять виключити

необхідність подачі мастила і при цьому отримати значний техніко-економічний ефект.

З огляду на наведені вище фактори, а також провівши аналіз сучасних композитних

матеріалів, були проведені роботи щодо створення і модернізації поршневих компресорів

для режиму «сухого тертя»  [2].  При цьому підбір композитних матеріалів залежить від

складу робочого середовища, умов і граничних режимів роботи компресора [2,12].

Для визначення працездатності вузлів тертя необхідно визначити баланс тепла

складових елементів: газ, що стискається, система охолодження, перетікання через

сполучення і контактні пари. Основним критерієм працездатності вузла є температура тертя,

яка повинна знаходитися в допустимому інтервалі робочих температур конкретного

антифрикційного матеріалу. При розрахунку використовується міцність при згині і стиску,

модуль пружності,  ударна в'язкість,  коефіцієнт теплопровідності,  міцність при зрізі,

коефіцієнт лінійного розширення, твердість і коефіцієнт Пуассона.

Розглянувши залежність властивостей Флубон-20  від температури, можна бачити, що

напруги σ і σстис (рис.2), маючи різні значення при початковій однаковій мінусовій

температурі, зменшуються і при 300оС набувають однакове значення [2]. Це вказує на точку

фазового переходу структури матеріалу і інший стан з іншими фізичними властивостями.

Таку ж залежність показує модуль пружності Е і Естис (рис.1.3). З даних графіків видно, що

міцність вузлів тертя безпосередньо залежить від температури.
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Рис.1.2. Залежність напружень для матеріалу Флубон-20 від температури [2]

Рис.1.3. Залежність модуля пружності (для матеріалу Флубон-20 від температури [2]

Аналіз залежності коефіцієнта тертя самозмащувальних композицій від температури,

показує, що найменший коефіцієнт тертя спостерігається у Флубон-20 в діапазоні

180…240оС. Виявлено, що в цьому режимі відбувається рідинна змазка між контактуючими

парами, тобто в місці контакту утворюється «рідка» складова композитного матеріалу.

Внаслідок цього температурі контактуючих пар менше 180оС робота композитного матеріалу

переходить в режим напівсухого і сухого тертя між контактуючими парами, що призводить

до інтенсивного їх зношування у. При роботі композитного матеріалу при температурі понад

240оС відбувається розм'якшення його і нерівномірне прилипання до контртіла, що збільшує
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коефіцієнт тертя. При подальшому підвищенні температури до 300оС відбувається зміна

структури матеріалу, його властивостей і руйнування.

Навантаження, які діють на компресор, мають циклічний характер і за основний

критерій оцінки вузлів компресора прийнята оцінка по границям витривалості. Так як всі

деталі в циліндрово-поршневій групі компресора працюють при асиметричному циклі,

фактична границя витривалості значно вища, ніж прийнято в розрахунках (опір матеріалів

повторно-змінним напруженням при різній асиметрії циклу визначається діаграмою Сміта), а

для композитних матеріалів на жаль таких даних немає .

В.І.Зозуля в роботі [2] зазначає, що фізико-механічних властивості (напруга і

пружність) матеріалів, що пара тертя має працювати при мінімальній робочій температурі

композитного матеріалу, з огляду на характеристики міцності. Для нормальної роботи

ущільнення, виготовленого з Флубон-20 для меншого зношування матеріалу необхідна

температура 180…240оС.

Таким чином при проектуванні ущільнень необхідно враховувати фізико-механічні

характеристики матеріалів, баланс тепла складових елементів, кількість виділеної теплоти

тертя і розрахувати конструктивні розміри.

При терті металевих поверхонь виникають електромагнітні поля, які захоплюють

атомарний водень (продукт деструкції масла) і направляють його в підкладку металу. У

процесі руху контактуючих поверхонь відносно один одного, їх найбільш виступаючі піки

вступають в зіткнення і руйнуються, утворюючи в зоні руйнування мікропіка - мікрократер.

З ростом зазорів биття збільшується пропорційно (в два рази). Атомарний водень

накопичується в міжзеренному просторі, яке для нього є ємністю, як найбільш нещільна

структура металу (рис1.4).

Рис.1.4. Фізико-хімічні процеси взаємодії мастила при терті на прикладі пари метал-

контртіло [2]

В кожний наступний момент роботи будуть стикатися і руйнуватися інші мікропіки

мікрорельєфу (причому, внаслідок ефекту мікроканавок, порушується процес автоколивань,
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який розгойдує окремі піки, вводячи їх в резонанс), додаючи в масло все нові і нові частинки

металу, збільшуючи зазори. Крім того, мастило зазнає через дії температури і

механоактивації деструкцію, утворюючи атомарний водень, який, будучи потужним

каталізатором, спрямовується в зону підвищених температур - підповерхневий шар, що

нагрівається за рахунок пластичних деформацій, що викликаються зсувними зусиллями.

З ростом зазору продовжує зростати биття тіла і контртіла, що веде до підвищення

вібрації і шуму. Атомарний водень в дислокації з'єднується частково з металом, утворюючи

гідрати, а в порожнинах і раковинах, переходить з атомарного в молекулярний стан, тобто в

газ.

З'єднуючись в молекулярний водень, він накопичується в будь-яких порожнинах і

розклинює їх, руйнуючи метал, так як створювані зусилля перевищують границю міцності

матеріалу. Таким чином, відбувається лускате відшарування.

При введенні в мастило різних антизадирних та заповнюючих присадок,

антиоксиданти (фіолетові) для запобігання старінню мастила, антизадирні (жовті) і

заповнюючі (зелені) елементи (рис.1.5), в перший час відбувається поліпшення роботи

(знижується вібрація і шуми), але через продовження насичення металу атомарним і

молекулярним воднем, створення гідратів металів в міжзерневому просторі, відбувається

руйнування підповерхневого шару, що призводить до його лускатого або кратерного

відшаровування.

Рис. 1.5. Схема насичення металу атомарним і молекулярним воднем [2]

Основний недолік даної технології полягає в тому, що в місцях тертя весь час

необхідно забезпечувати наявність присадки в достатній концентрації, а утворюваний

атомарний водень, результат деструкції масла, як і в разі роботи конструкції без присадки,
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спрямовується в підповерхневий шар металу,  руйнуючи його таким же чином,  як і без

присадки, але з меншою швидкістю.

Слід зауважити, що присадки: кераміка, органіка (фторопласт-тефлон),

металлоорганіка, в стандартному варіанті не в змозі забезпечити захист від атомарного

водню, оскільки не створюють умов для його зв'язування без утворення гідридів з металами,

тобто не запобігають водневій крихкості підповерхневого шару металу.

За рахунок збільшення зазору між контактуючими поверхнями, підвищується

амплітуда биття, що прискорює процес руйнування.

Олива, яка має в'язкість до 10-2 м2/с може працювати тільки як охолоджуюча рідина.

Для забезпечення ефекту «масляного клина»  -  мастило повинно мати в'язкість не менше 1

м2/с (літол, солідол і ін.)

Однак використовувати ефект «масляного клина» при створенні конструкцій досить

складна задача, зокрема:

– складність підведення масла в зону контакту при необхідному тиску;

– чистота масла;

– складність вузлів ущільнення;

– складність у забезпеченні паралельності пар, що труться.

Складність практичного виконання наведених вище вимог визначає фактичну

необхідність впровадження самозмащувальних композитних матеріалів, що дозволяють

виключити подачу мастила в зону тертя і при цьому отримати значний техніко-економічний

ефект.

З огляду на наведені вище аргументи, а також провівши глибокий аналіз сучасних

композитних матеріалів, проводять роботи по створенню і модернізації поршневих

компресорів для режиму «сухого тертя», при якому правильно підібраний композитний

матеріал може забезпечити той ж або більший ефект, що і «масляний клин». При цьому

підбір композитних матеріалів залежить від складу робочого середовища, умов і граничних

режимів роботи компресора.

М’які складові композитних матеріалів не дозволяють сколювати гребені (виступи)

при даному класі чистоти і точності, а заповнюючи поступово нерівності поверхонь

контактів в зоні тертя. Формується поверхнева плівка із залишками частинок металу, що

забезпечує механіко-хімічне полірування при терті (ефект шаржування). Це дозволяє при

мінімальному щадному режимі підробітки деталей очищати пари тертя від шлаків, нагару і

закоксованості, оптимально підганяючи деталі відносно один одного. Утворюється захисно-

відновне покриття,  після чого,  формується поверхневий шар захисного покриття.  Навіть

якщо в зоні стиснення присутній водень, то він в зоні тертя вже не вступає в реакцію з
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металом,  так як захисне покриття є діелектриком і не пропускає електромагнітні поля в

підкладку металу.

Рис. 1.6. Схема формування шару поверхневого захисного покриття [2]

Модернізація компресорного устаткування з розробкою, виготовленням і постачанням

необхідних вузлів і деталей для «сухого» режиму роботи поршневих компресорів маєє

забезпечити роботу створених сальникових ущільнень не тільки при високому тиску

нагнітання до 200 МПа і температурах до 250°С, але і з мінімальними перетікання в

поршневих кільцях і витоками газу в сальникових ущільненнях.

В традиційному режимі примусової подачі мастила в порожнині циліндрів і

сальників, що забезпечувало ресурс до вимушеної перегільзовки циліндрів 3,5 – 5, 3 тисяч

годин. Протягом цього терміну зношування  циліндрів становив 0,7 – 1,8 мм на діаметр,

зношування  штока -  0,7  –  1,2  мм,  а також спостерігалися витоки газу через сальники в

залежності від ступеня зношування у штоків.

1.6. Модернізації компресорів, які виготовляло ВАТ «Сумське НВО

ім. М. В. Фрунзе»

У 1998 р після модернізації компресорів і переведення їх на роботу без змащення

зменшився зношування  штоків і циліндрів, а після 32918 годин роботи компресорів (грудень

2008 р) зношування  циліндрів складав близько 0,2 мм, а штоків 0,1 – 0, 15 мм.

Напрацювання одного комплекту ущільнень - склало 6000 – 8000 год.

Перехід на роботу без змащення аміачних компресорів К01-В заводу зменшив викид

аміаку в атмосферу в 16 – 20 раз (1995-96 р.);

У 1996р був спроектований і виготовлений вакуумкомпрессор без змащення 4М2,5-

55/0,15-1,7 з початковим тиском 0,01…0,03 МПа, тиском нагнітання 0,17 МПа і
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продуктивністю 60 , після зупинки компресора вакуум в целіндро-поршневій групі

тримався протягом 50…52 хв.

У 1997р. було спроектовано та виготовлено ущільнення штока 2-го ступеня

компресора 4М40-1,12/250-2500 з композиційного матеріалу при тиску нагнітання етилену

200 МПа. Ущільнення пропрацювало 8350 годин.

У 2006р. була проведена реконструкція сальникових вузлів 1 і 2 ступенів компресора

М100 фірми «Borsig», що працює на синтез газ (конвекторний) - тиск нагнітання 6,7 МПа, з

перекладом на режим роботи без змащення циліндрів 1 і 2 ступені (1 ступень - ø 1320мм, 2

ст. - ø 700мм, шток - ø 150мм, хід поршня - 550 мм). 1-й ступінь - температура всмоктування

(35…40оС) температура нагнітання (190…200 оС); 2-й ступінь - температура всмоктування

(60…67 оС) температура нагнітання (263…235 оС). Компресор пропрацював 24200 годин.

Зношування всіх сальників мінімальний після роботи протягом 18900 годин і не перевищує -

0,15 мм. Кільця ущільнень штоків через зношування  не змінювалися, - заміна проводилася

тільки окремих кілець через поломки при монтажі. Зношування  поршневих кілець 1 ступеня

становить 5,3 – 6,0 мм при напрацюванні одного комплекту ущільнень близько 7937 годин

(циліндри 1 і 2 ступенів були розточені для відновлення геометрії), у 2-му ступені 19003

години. Відмов у робочих клапанах не спостерігалося. Клапана не мають закоксованості, яка

виникала при роботі клапана з мастилом після 3000 годин роботи.

1.7. Розробка і створення модельного ряду компресорів без змащення концерну

«NICMAS»

Здійснено розробку і створені ряду нових компресорів без змащення: (14 компресорів)

тиском всмоктування від 0,01…0,03 МПа, тиск нагнітання до 32 МПа і 7 спроектовано але не

виготовлено, а також джерело тиску для спеціальної техніки тиск нагнітання - 600 МПа.

Пересувна азотна компресорна станція ПАКС-250  (2  типів),  на базі опозитного

поршневого 6-ти рядного 6-ти ступеневого сухого компресора повітряного охолодження, яка

укомплектована блоком газорозділення на основі половолоконних полімерних мембран, для

отримання азотної газової суміші.

Привод компресорної станції від дизеля BF8M1015C фірми «Deutz» (Німеччина) з

рідинним замкнутим циркуляційним охолодженням. Станція ПАКС-250 змонтована на шасі

автомобіля КрАЗ-65053. Станція оснащена електронною системою управління з ЖК-

дисплеєм, розміщеним в кабіні автомобіля. Станція призначена для отримання з

атмосферного повітря вибухобезпечної газової суміші з вмістом кисню не більше 10%,  що

використовується при випробуваннях і освоєнні нафтовидобувних і газових свердловин, а

також при будівництві та ремонті газопроводів (кінцевий тиск 25  МПа;  продуктивність 10

,  наведена до початкових умов).  Споживана потужність -  285  кВт,  потужність
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приводного дизеля -  432  кВт,  частота обертання колінчастого вала приводного дизеля -

1500об /хв. Пуск і робота станції проводиться при температурі -30…+35оС.

Проведено розробки зі створення пересувної компресорної станцій 6ГШ4-25/250 для

стиснення азоту з тиском нагнітання 25 МПа і продуктивністю 25 , компресорної

станції 6ГШ5-40/250 для стиснення азоту з тиском нагнітання 25 МПа і продуктивністю 40

 6ГШ5-20 / 2-78 для перекачування природного газу з тиском нагнітання 7,8 МПа

(2005р.), а також спеціального обладнання з тиском нагнітання понад 500МПа.

Для більш широкого і ефективного застосування композитних матеріалів в

компресоробудуванні вважаю за необхідне направити зусилля розробників цих матеріалів на

поліпшення їх властивостей: підвищення діапазону реальних робочих температур до

270…300оС, досягнення допустимої контактної швидкості в парі тертя з металом до 6,5 м/с,

поліпшення коефіцієнта теплопровідності матеріалу.

В ідеалі, є необхідною спільна робота проектувальників устаткування і виробників

композитних матеріалів з урахуванням технічних вимог за умовами їх майбутньої тривалої

експлуатації в складі створюваного або модернізованого компресорного устаткування.

Літературний пошук [1-16] та попередній досвід інженерів концерну «NICMAS» [2]

показав, що з підвищенням температури циліндра інтенсивність зношування зростає. Для

низького тиску, як і для високого, при низьких температурах, спостерігається залежність

зношування матеріалів від температури. При високих температурах і підвищених тисках

різко зростає залежність інтенсивності зношування від температури для матеріалу графелон-

20.

Аналіз процесу зношування поршневого ущільнення із матеріалу Ф4К20, який

представлений в літературних джерелах [4-6] показує, що інтенсивність зношування

поршневого кільця із матеріалу на основі дисперсного наповнювача більш суттєво

змінюється із зростанням температури циліндра порівняно з інтенсивністю зношування

поршневих ущільнень із матеріалу на основі вуглецевого волокнистого наповнювача.

Аналіз залежностей зношування зразків тертя і поршневого ущільнювального

елементу від тиску показав, що інтенсивність зношування полімерних зразків тертя в умовах

динамічного навантаження перевищує в 1,2 рази інтенсивність зношування зразків,

навантажених сталим тиском.

Вплив динамічного навантаження та природи стисненого ґазу на зношування

полімерів, наповнених дисперсними та волокнистими матеріалами, досліджували в

компресорах без змащення (табл.1.5). Авторами роботи [4] встановлено, що швидкість

зношування поршневих ущільнень із матеріалу Флубон-20, який ми використовували під

наших досліджень,  під час стискання повітря і сухого гелію відповідно в 3 і 6 раз менше в

порівнянні зі швидкістю зношування ущільнення із матеріалу Ф4К20. Під час тертя в сухому
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азоті введення молібден дисульфіду в композицію на основі ПТФЕ та УТМ-8 (Флубон-ДМ)

ефективніше, так як швидкість зношування знижується у 7 разів, ніж введення його в АФГМ.

Швидкість зношування сальникових ущільнень V ступені із матеріалу з волокнистим

наповнювачем, які працюють в азотно-водневому середовищі, зменшується у 2,4 рази при

збільшенні перепаду тиску в порівнянні зі швидкістю зношування ущільнень із матеріалу з

дисперсним наповнювачем, який працює на менш навантаженому штоці IV ступеня

компресора 2ШЛК-1420.

Заміна в Ф4К20 на Флубон-15/20 приводить до зменшення сили тертя ущільнення.

Для матеріалів з вуглецевими волокнами перехід від м’якої матриці Флубон-15/20 до твердої

Графелон-20 приводить до збільшення сили тертя ущільнення.

Висновки:

1.  Різні за природою та формою частинок наповнювачі і матриці чинять вплив на

розподіл тиску величин питомих навантажень та сил тертя на ущільнювальні елементи при

нестаціонарному навантаженні [4].

2. В умовах нестаціонарного навантаження і різних ґазових середовищах матеріали з

волокнистими наповнювачами більш стійки до зношування ніж з дисперсними. Величина

ефекту залежить від природи ґазового середовища.

3. Нові методики розрахунків і принципи конструювання ущільнень з нових

самозмащувальних матеріалів в залежності від геометричних даних конкретної машини і

реальних властивостей газу, дозволять провести модернізацію сальникових вузлів для

режиму «сухого тертя» на машинах, що знаходяться в експлуатації, що істотно продовжить

термін їх роботи і скоротить експлуатаційні витрати, тобто підвищить їх енергоефективність.

4. Необхідно виконати теоретичні дослідження процесів, які відбуваються під час

роботи пари тертя сальникових вузлів, з метою визначення коефіцієнтів та параметрів, які є

найбільш значущими при розрахунках з метою розробити математичну модель для

визначення вихідних характеристик компресорного обладнання, залежно від конструктивних

особливостей сальникових вузлів і характеристик матеріалу ущільнювача.
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РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ КОМПРЕСОРНОГО

УСТАТКУВАННЯ

Перед нами стояла задача створення надійного ущільнення штоку для поршневих

компресорів, які розробляються, що є актуальної.

Ущільнення пари тертя достатня наступні: забезпечити максимальну герметичність,

забезпечити мінімальні втрати на тертя, мати максимальну зносостійкість і надійність.

На початковому етапі наших експериментів ми визначались граничними й

початковими умовами: постійним тиском і температура на вході й виході з ущільнення.

2.1. Теоретичні засади у сфері розрахунку і конструювання компресорних

установок

Традиційно математична модель витікання газу через щілину між поверхнею штоку

та сальника базується на рівняннях термодинаміки незамкнутої системи, теплообміну й

рівнянні витікання Сен-Венана

])(1[
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де pi - абсолютний тиск перед щілиною, pi+1 - абсолютний тиск за щілиною, Па;

k - коэфіцієнт адіабати за формулою Кобза
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ρ - фактична густина газу, кг/м3
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s

s

××
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×= 0rr ,

T - температура газу, К;  xn - молярна складова азоту; ρ0 - абсолютна густина газу, кг/м3; ps -

тиск приведення, МПа; Ts - температура приведення, К; p - абсолютний тиск газу, МПа.

z - коефіцієнт стиснення газу знаходимо за формулою

Δ - відносну густини газу знаходимо за формулою

.
2044,1
r

=D

Об’єм простору між кільцями приймаємо постійним, а отже робота в них не виконується

Витрата (масова)газу через ущільнення
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Кількість теплоти можна визначити за допомогою формули Ньютона-Ріхмана

де  – середній коефіцієнт теплопередачі;  – середня температура стінки; Т –

температура в точці тертя;  – площа поверхні теплопередачі.

Основні залежності в кінцево-різницевій формі, які є основою математичної моделі

наступні [3]

для докритичного витікання,

якщо

якщо

для критичного витікання

де  – параметри перед щілиною;

 - параметри за щілиною;

, - площа щілини;  – діаметр штока;

 – вільний об’єм камери ущільнення;

 – площа поверхні камери ущільнення;

α – коефіцієнт теплопередачі;

ω – кутова швидкість обертання;

µ - коефіцієнт  витрати;
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δ – сумарний осьовий та торцевий зазор в камері ущільнення;

Δφ=π/180 – кут повороту колінчастого валу.

Слід зазначити,  що деякі коефіцієнти,  наприклад та µ  які є імперичними.  Однією з

задач дослідження –  визначення коефіцієнтів,  які входять в розрахункові формули та

математичну модель.

Відомо, що на розподіл тисків і температур у камерах ущільнення коефіцієнт α

впливає не суттєво (по тиску при заданому діапазоні зміни не перевищують 0,1 %, а по

температурі – 0,5 %). Пояснити це можна  невеликою поверхнею теплообміну, малим часом

контакту та незначною різницею температур газу й стінок ущільнювальних камер.

Зазвичай в розрахунках коефіцієнт приймають 100…500.

Добуток коефіцієнта витрати на значення зазору  є основним чинником впливу на

масові перетоки через ущільнення.

Ці коефіцієнти можна одержати тільки в процесі проведення експериментів.

З цією метою у концерні «NICMAS» планувалось створити експериментальну

установку, яка б дозволили досліджувати процеси в парах тертя та масообмін через

ущільнення залежно від кількості ущільнюючих камер, їх конструкції та матеріалів

ущільнювачів.

2.2. Опис принципової схеми експериментальної установки

Принципова схема стенда містить у собі експериментальний компресор, систему

видалення вологи та мастила, вимірювальні прилади, а саме тензометричну станцію,

контролери, мости постійного струму, газові лічильники, датчики тиску та температури.

Для запису миттєвих тисків у камерах сальниковому вузлі мали бути встановлені

тензометричні датчики, які вимірювали тиск у межах 0,2…25МПа. Для перетворення

деформації мембрани в електричний сигнал використається тензоперетворювач.

Для виміру миттєвих температур у камерах сальника передбачено встановлення

датчиків температури.

Для контролю температури тертьової поверхні штока в ньому мають бути встановлені

хромель-копелеві термопари, а їх чутливі елементи планувалось розташовувати на відстані

0,5…1 мм від поверхні штока. Виведення проводів термопар проводилось через свердління

на пристрій, який дозволяє реєструвати термо електро-рушійну силу.

Конструкція стенда передбачає вимірювання витоків газу за допомогою газового

лічильника.

Але слід зазначити, що сама конструкція стенда та компресора, який планувалось

використовувати в якості стендового зразка є комерційною таємницією. До того ж обставини

склалися таким чином, що експериментальний стенд, з фінансових причин, не був створений
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в кінцевому вигляді, головним чином тому, що не був в кінцевому вигляді виготовлений

компресор, який мав бути досліджений.

В якості стенда, на якому була зроблена спроба відпрацювати методику було обрано

серійний компресор поршневий компресор 6ВГУ4-17/250, призначений для стискання й

переміщення повітря в I - III ступінь й азоту в IV - VI ступінь. Компресор входить до станції

азотної СДА – 10/250П.

2.3. Опис  самохідної дизельної азотної станції (СДА)

Станція самохідна дизельна азотна СДА-10/250П [1] моноблочна з поршневим

компресором з дизельним приводом призначена для одержання з атмосферного повітря

вибухобезпечної газової суміші зі змістом азоту не менш 90%, стислої до тиску 25МПа, яка

використовується при проведенні технологічних операцій у нафтовидобувній і газовій галузі.

Вид кліматичного виконання «В» категорія розміщення 1 за ДСТ 15150-69, але для роботи

при:

· температурі навколишнього середовища від - 40°С до +40С;

· атмосферному тиску не менш 650 мм. рт. ст. і висоті над рівнем моря не більше 1000

м;

· запиленості навколишнього середовища не більше 20 мг/м3;

· склад атмосферного повітря: азот - 78%, кисень - 21%, інші гази - 1%.

Умовна позначки станції: СДА-10/250П:

де:С – тип станції — самохідна;

Д – тип приводного двигуна — дизель;

А – азотна (газ на виході — азот);

П – поршневий компресор;

10 – об'ємна продуктивність за азотом, наведена до стандартних умов (20°С та 1,033

кГс/см2), м3/хв;

250 – кінцевий надлишковий тиск, кГс/см2.
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Рис.2.1. Станція СДА-10/250П на шасі різних типів

2.4. Характеристики самохідної дизельної азотної станції (СДА)

Разом з інженерами та науковцями концерну «Нікмас» була розроблена методика

розрахунку основних параметрів компресора. Цей документ отримав назву «Методика

термодинамічного та силового розрахунку поршневих компресорів». Ця методика дозволила

провести комп’ютерні розрахунки основних параметрів компресорів, причому деякі з

коефіцієнтів обирались спираючись на табличні дані або на досвід спеціалістів концерну.

Для перевірки адекватності створеної моделі, яка використовувалась при розрахунках

була використана станція СДА, основні технічні характеристики наведені в табл.2.1.

В таблиці 2.2 наведено характеристики компресора та енергетичної установки.
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Таблиця 2.1

Технічні характеристики станції СДА - 10/250П  В1

Найменування параметра Одиниця виміру Значення

1 2 3

Стисливий робочий агент атмосферне повітря, азот

Тиск початковий номінальний, абс. МПа (кГс/см2) 0,101 (1,033)

Температура навколишнього середовища
К (ºС)

Від 243 до 313

(від -30 до +40)

Відносна вологість навколишнього повітря

при 15ºС
% 80

Об'ємна продуктивність за азотом,

приведена до початкових умов
м3/с (м3/хв)

0,16±0,016

(10±1) *

Концентрація азоту % 90

Тиск повітря початкове, номінальне МПа (кГс/см2) 0,101(1,033) *

Тиск азоту кінцеве, номінальне, абс. МПа (кГс/см2) 24,517 (250)

Температура повітря та азоту по ступенях

поршневого компресора при температурі

навколишнього повітря 40ºС, не більше

К (ºС) 463 (190)

Температура азоту кінцева на виході

станції при температурі навколишнього

повітря 40ºЗ, не більше

К (ºС), 343 (70)

Охолодження стисливого повітря й азоту повітряне

Потужність, споживана станцією, при

продуктивності за азотом 10  м3/хв і

кінцевому тиску абс. 250 кГс/см2, не

більше

кВт 300*
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Таблиця 2.2
Характеристики станції СДА - 10/250П  В1

Поршневий компресор

Тип компресора 3V-образний, 6-рядний, 6 - ступінчатий,
з повітряним охолодженням

Марка компресора 6ВГУ4-17/250

Частота обертання вала компресора,

номінальна
с-1 (об/хв) 1300

Споживана потужність на валу компресора,

не більше
кВт

Хід поршнів, мм 90

Кількість циліндрів:
 I ступінь
 II ступінь
 III ступінь
      IV ступінь
 V ступінь
 VI ступінь

2
1
1
1
1
1

Діаметр поршнів (циліндрів)

       I ступінь

 II ступінь

 III ступінь

 IV ступінь

 V ступінь

 VI ступінь

мм

265

220

130

70

65

38

Тиск на ступенях компресора,

надлишковий, не більше

       I ступінь

 II ступінь

 III ступінь

 IV ступінь

 V ступінь

 VI ступінь

МПа (кГс/см2)

0,198 (2,02)

0,822 (7,38)

2,06 (20,9)

5,1 (52)

11,095 (113,1)

24,52 (250)

Кількість мастила для одного

заправлення картера компресора, не більше
л 100
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Продовження табл.2.2
Витрата мастила на віднесення, не більше г/ч 100

Система змащення компресора:

  - сальника й циліндрів V, VI ступеней

  -  механізму руху й циліндрів

крейцкопфів

Періодична, примусова від мастильної

станції

Примусова, циркуляційна від

шестеренного насоса НШ

Тиск мастила в системі змащення

механізму руху компресора, хат., не менш
МПа (кГс/см2)

0,147 (1,5) –

0,441(4,5)

Приводний двигун компресора

Тип приводного двигуна Дизельний

Марка двигуна DEUTZ TCD 2015 V08

Потужність на валу двигуна кВт 440**

Частота обертання вала, max с-1 (об/хв) 30 (1800)

Частота обертання вала, min с-1 (об/хв) 13,33 (800)

Маса кг

Запуск двигуна Стартер

Система змащення двигуна
Комбінована: під тиском,

розбризкуванням, самопливом

Система охолодження двигуна
Рідинна, закритого типу із примусової

циркуляцією охолоджуваної рідини

Передпусковий підігрівник

Блок розділовий мембранний

Марка блоку PA 6050-N1-8B-G3**

Система охолодження компресора

Тип теплообмінників  I – III степенй Пластинчато – ребристий (ПРТ)

Тип теплообмінників  IV– VI степенй Трубчастий зі стрічковим оребренням

Тип теплообмінника охолодження мастила   Трубчастий зі стрічковим оребренням

Потужність, споживана крильчаткою кВт 10,8

Частота обертання крильчатки с-1 (об/хв) 21,67 (1300)
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Продовження табл.2.2
Теплообмінник I ступінь (2шт.)

Витрата охолоджуваного повітря кг/с 2×0,176

Температура охолоджуваного повітря:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 413 (140)

298,6 (25,6)

Теплообмінник II ступінь

Витрата охолоджуваного повітря кг/с 0,351

Температура охолоджуваного повітря:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 418 (145)

304,7 (31,7)

Теплообмінник III ступінь

Витрата охолоджуваного повітря кг/с 0,351

Температура охолоджуваного повітря:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 418 (145)

302,7 (29,7)

Теплообмінник IV ступінь

Витрата охолоджуваного азоту кг/с 0,205

Температура охолоджуваного азоту:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 418 (145)

311,4 (38,4)

Теплообмінник V ступінь

Витрата охолоджуваного азоту кг/с 0,205

Температура охолоджуваного азоту:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 418 (145)

310,5 (37,5)

Теплообмінник VI ступінь

Витрата охолоджуваного азоту кг/с 0,205

Температура охолоджуваного азоту:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 403 (130)

339,6 (66,6)
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Охолоджувач мастила

Витрата охолоджуваного мастила кг/с 0,22

Температура охолоджуваного мастила:

            - на вході в теплообмінник

            - на виході з теплообмінника

К (оС) 368 (90)

357,4 (84,4)

Витрата охолоджуваного повітря кг/с 1,54

Розрахункова температура

охолоджуваного повітря

К (ºС) 293 (20)

Рівень звуку, створюваний працюючою станцією на відстані 1м від пульта керування

не більше 105 дБА

Рекомендованими виробником мастилами для поршневого компресора є:

- Mobil Rarus 429 -  при температурі навколишнього повітря вище 10ºС;

- Mobil Gas Compressor Oil  - при температурі навколишнього повітря вище 10оС;

- МС-20 ДСТУ 21743-76 - при температурі навколишнього повітря вище 10ºС.

Станція має наступні ресурси й терміни служби:

Середній наробіток на відмову, год, не менш 1000

Середній ресурс до капітального ремонту компресора, год, не менш 12000

Середній термін служби до списання, років 10

Середній час відновлення працездатного стану, год, не більше 8

Час безперервної роботи привода поршневого компресора, год, не менш 8

2.5. Опис сальникового вузла

На стенді для випробувань використовувалися сальники із плоскими

ущільнювальними елементами (рис.2.2-2.4). Слід зазначити, що на I-II ступені підведення

мастила до сальників не передбачено. Таке виконання є вже традиційне і як показано вище

має підтвердження теоретичне та перевірено практично.

Отже метою експериментів є встановлення сальникових кілець з різних композитний

матеріалів та визначення впливу композитних матеріалів на енергоефективність компресора.
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Сальниковий вузол складається з камери з ущільнювальними елементами які

складаються з ущільнюючих кілець (рис.2.5,а), замикаючих кілець (рис.2.5,б), дросельного

кільця (рис.2.5,в) та захисних кілець (рис.2.5,г).

а) б)

в)

г)

Рис.2.5. Ущільнюючі елементи: а - ущільнююче кільце, б – замикаюче кільце, в –

дросельне кільце, в – захисне кільце; 1- сегменти, 2 – браслетна пружина

Висота кілець виконана відповідно до ОСТ-26-12-2035-83. Замикаюче кільце 2

розрізане на 3 частині, а ущільнююче кільце 3 розрізане на 6 частин таким чином, що короткі

радіальні прорізи перекриті зверху сегментами. Замикаюче кільце не усуває проходу газу в

камеру, проте якщо воно притиснуте тиском газу до ущільнюючого кільця, служить для того,

щоб перекривати з торця прорізи ущільнюючого кільця.

Для забезпечення перекриття стиків кілець, кільця взаємно фіксовані штифтом.

Кожне з кілець охоплюється по окружності браслетною пружиною, що робить попереднє

ущільнення між кільцем сальника й штоком. Матеріали ущільнювальних кілець змінювались

згідно плану експериментів.
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2.6. Параметри станції, які визначались в ході досліджень

На рис.2.6 та 2.7 представлені схеми компресора 6ВГУ4-24/250, який входить  у склад

компресорної станції СДА 10/250.

Рис.2.6. Схема першої ступені компресора 6ВГУ4-24/250

Рис.2.7. Схема 4,5,6 ступенів компресора 6ВГУ4-24/250
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В ході експериментальних досліджень програмою експерименту передбачене

вимірювання наступних параметрів:

-– концентрація азоту в  % на виході;

– температура повітря на лінії всмоктування;

– температура навколишнього середовища;

– температура повітря перед нагрівачем (рекуператором);

– температура повітря після нагрівача, на вході в мембранний модуль;

– температура газу на вході в лічильник;

– температура корпуса мембранного модуля;

– температура повітря в контейнері станції (підкапотний простір);

– температура масла в редукторі системи вентиляції;

– температура газу по ступеням стиснення;

– температура мастила в картері поршневого компресора;

– температура поверхні циліндрів;

. – тиск мастила для змащування механізму руху;

– тиск газу за ступенями стискання;

– тиск повітря перед мембранним модулем;

– тиск повітря після мембранного модуля.

Висновки:

1. Проведено розробку експериментального стенду для випробування компресора

нового типу. Визначено параметри, які необхідно реєструвати для отримання достовірних

результатів з метою перевірки математичної моделі на адекватність.

2. Так як експериментальний стенд не був виготовлений вчасно, через високу вартість

комплектуючих та обладнання, прийнято рішення провести попередні випробування на

компресорі, яких серійно виготовляться концерном «NICMAS».

3. Проведено попередні стендові випробування сальникових вузлів, матеріалом для

ущільнюючих кілець яких було обрано Флубон-20 та декілька нових композитних

матеріалів.
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РОЗДІЛ 3. ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

3.1. Результати експериментальних досліджень

Експериментальне дослідження складалось з декількох етапів.

Пуск компресора 6ВГУ4-24/250 та виведення його на робочий режим. Протягом двох

годин спостерігалось зростання температури. Особливо високо піднялась температура на 5

та 6 ступенях компресора. Було прийнято рішення зупинити експеримент. Після часткового

охолодження, протягом 2 годин проведено повторний запуск компресора. Температура була

вище, ніж потрібна для нормальної роботи.

Компресор зупинено. Розібрано. Проведено технічний огляд сальникових кілець,

після чого кільця відправлені в лабораторію для вивчення механізму зношування Видалений

нагар, на 6 ступені, видалений нижній ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.

Кільця замінені на нові. Проведено повторний пуск компресора.

В результаті проведених досліджень були отримані результати, які занесені в таблиці

3.1- 3.17.

Таблиця 3.1

Параметри температури при випробуваннях

№ Тв

х,

оС

Тнавк.с

ер,
оС

Т1до

нагріву

М.М,

оС

Т2пов

після

нагріву

,
оС

Ткорп.,

оС

Тконт.,

оС

Тазоту,

оС

Тм.,

оС

Тм.пк,

оС

Тлч,

оС

То.р.,

оС

1 20 9 38,4 51 62 36 32 53 37 9,6 79

2 23 9 36,8 44,7 62 32 33 62 43 9,5 80

3 24 9 36 44,8 62 32 33 64 57 9 80

Зупинка! Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.

4 19 8 36 47 62 36 34 62 61 9,6 80

Зупинка.

5 20 9 38,4 51 62 36 32 53 37 9,6 79

6 23 9 36,8 44,7 62 32 33 62 43 9,5 80

7 24 9 37,6 44,8 62 33 33 64 57 9 80

8 24 8 38,4 51 62 35 34 65 58 9,6 79

9 24 8 36,8 44,7 62 35 33 65 59 9,5 80

10 24 8 37 48 62 34 33 64 59 9 80
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Таблиця 3.2

Параметри тиску при випробуваннях

№ Рм.м.р,

МПа

Рпов. до М.М.,

МПа

Разоту після

М.М., МПа

Рпов ресив.

МПа

Рліч.,

МПа

Рмас., в д.п.,

МПа

1 0,43 1,8 1,74 0,68 0,054 0,4

2 0,44 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

3 0,41 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

Зупинка! Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.

4 0,43 1,8 1,76 0,68 0,054 0,3

Зупинка.

5 0,43 1,8 1,74 0,68 0,054 0,4

6 0,44 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

7 0,43 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

8 0,43 1,8 1,74 0,68 0,054 0,4

9 0,42 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

10 0,42 1,8 1,75 0,68 0,054 0,3

Таблиця 3.3

Інші параметри при випробуваннях

№
Частота обертів,

n, об/хв

Витрата дизельного пального,

Q, л/год

Крутний момент,

M, % від max

1 1220 48 66

2 1220 52 68

3 1220 57 72

Зупинка! Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.

4 1220 58 78

Зупинка.

5 1220 48 66

6 1220 52 68

7 1220 57 72

8 1220 65 79

9 1220 71 82

10 1220 71 82
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Таблиця3.4
Ступінь 1

№ Концентрація азоту,

%

Час контролю

параметра

ТI ст1,
оС ТI ст2,

оС РI,

МПа

1 91 1300 132 133 0,18

2 91 1400 141 144 0,18

3 91 1500 140 146 0,18

Зупинка! Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції

4 91 2000 137 145 0,18

Зупинка Проведено розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений нижній

ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.

2030 Запуск станції, плавний вихід на режим 12 МПа

5 91 2300 132 133 0,18
6 91 0000 141 144 0,18
7 91 100 140 143 0,18
8 91 200 141 143 0,18
9 91 300 140 143 0,18
10 91 400 140 143 0,18

Зупинка.
Таблиця 3.5.

Ступінь 2
№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIІ,

оС РIІ, МПа
1 91 1300 107 0,7
2 91 1400 111 0,7
3 91 1500 112 0,7
Зупинка. Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції
4 91 2000 116 0,7

Зупинка. Проведено розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений нижній
ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.
2030 Запуск станції, плавний вихід на режим 12 МПа
5 91 2300 107 0,7
6 91 0000 111 0,7
7 91 100 112 0,7
8 91 200 116 0,7
9 91 300 117 0,7
10 91 400 117 0,7
Зупинка
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Таблиця 3.6.
Ступінь 3

№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIІІ,
оС РIІІ, МПа

1 91 1300 138 1,88

2 91 1400 147 1,88

3 91 1500 146 1,88

Зупинка. Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції
4 91 2000 148 1,9

Зупинка. Проведений розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений
нижній ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.
2030 Запуск станції, плавний вихід на режим 12 МПа
5 91 2300 138 1,9
6 91 0000 147 1,9
7 91 100 148 1,9
8 91 200 151 1,9
9 91 300 151 1,9
10 91 400 151 1,9
Зупинка.

Таблиця 3.7
Ступінь 4

№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIV,
оС РIV, МПа

1 91 1300 120 2,95
2 91 1400 139 3,14
3 91 1500 150 3,75
Зупинка. Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції
4 91 2000 160 3,91

Зупинка. Проведений розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений
нижній ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.
2030 Запуск станції, плавний вихід на режим 12 МПа

5 91 2300 120 2,95

6 91 0000 139 3,14

7 91 100 150 3,75

8 91 200 160 4,8

9 91 300 164 4,8

10 91 400 163 4,8

Зупинка.
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Таблиця 3.8
Ступінь 5

№ Концентрація азоту,
%

Час контролю
параметра

ТV,
оС ТVпов.цил,

оС
РV, МПа

1 91 1300 87 105 4,3
2 91 1400 90 136 5,1
3 91 1500 135 169 8,6
Зупинка. Висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції
4 91 2000 145 216 9

Зупинка. Проведено розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений нижній
ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20.
2030 Запуск станції, плавний вихід на режим 12 МПа
5 91 2300 143 105 4,3
6 91 0000 149 107 5,1
7 91 100 150 108 8,6
8 91 200 148 109 10,8
9 91 300 147 109 11,3

10 91 400 148 109 11,3
Зупинка.

Таблиця 3.9
Ступінь 6

№ Концентрація азоту,
%

Час контролю
параметра

ТVІ,
оС ТVІпов.цил,

оС
РVІ, МПа

1 91 1300 86 109 4,2
2 91 1400 81 141 5,1
3 91 1500 137 174 10,4
Зупинка, висока температура в зоні тертя кілець циліндрів 5 і 6 ст.
1930 Запуск станції
4 91 2000 160 201 12,8

Зупинка. Проведено розбирання циліндрів, видалений нагар, на 6 ст. видалений нижній
ущільнювальний елемент з двох кілець з Флубон-20
2030 Запуск станції., плавний вихід на режим 12 МПа
5 91 2300 123 109 5,7
6 91 0000 135 110 8
7 91 100 147 110 10,4
8 91 200 154 111 12,5
9 91 300 160 111 24,2

10 91 400 160 111 24,3
Зупинка
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Станція компресорна СДА 10/250 (з встановленою станцією змащування)

Таблиця 3.10

Параметри температури при випробуваннях

№ Твх,

оС

Тн.сер,

оС

Т1пов до

нагріву,

оС

Т2пов

після

нагріву,

оС

Ткорп.,

оС

Тконт.,

оС

Тазоту,

оС

Тм.,

оС

Тм.пк,

оС

Тлч,

оС

То.р.,

оС

1 27 12 41 54 63 35 35 58 43 7 79

2 27 12 40 55 63 36 36 61 54 7 80

3 27 11 41 55 63 37 36 64 57 6 80

4 27 11 41 55 63 37 36 65 58 5 81

5 27 11 41 54 63 37 36 65 60 5 81

6 27 11 41 54 63 37 35 65 60 5 81

Таблиця 3.11
Параметри тиску при випробуваннях

№ Рм.м.д,
МПа

Рпов. до
м.м.,
МПа

Разоту після м.м.,
МПа

Рпов в ресив.
МПа

Рліч.,
МПа

Рмас., в д.п.,
МПа

1 0,3 2 1,98 0,69 0,24 0,4
2 0,32 2 1,98 0,69 0,24 0,3
3 0,33 2 1,98 0,69 0,24 0,3
4 0,37 2 1,98 0,69 0,24 0,3
5 0,37 2 1,98 0,69 0,24 0,3
6 0,37 2 1,98 0,69 0,24 0,3

Таблиця3.12

Інші параметри при випробуваннях

№
Частота обертання,

n, об/хв
Витрата дизельного пального,

Q, л/год
Крутний момент,

M, % від max
1 1215 58 67
2 1215 58 69
3 1215 59 72
4 1215 70 79
5 1215 71 81
6 1215 71 81
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Таблиця 3.13
Ступінь 1

2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту,

%
Час контролю

параметра
ТI ст1,

оС ТI ст2,
оС РI, МПа

1 92 2400 135 132 0,19
2 92 100 137 133 0,19
3 92 200 138 134 0,19
4 92 300 138 134 0,19
5 92 400 138 134 0,19
6 92 500 138 133 0,19

Зупинка . Зауважень немає, станція пройшла випробування
Таблиця 3.14

Ступінь 2
2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIІ,

оС РIІ, МПа
1 92 2400 98 0,74
2 92 100 107 0,74
3 92 200 108 0,74
4 92 300 109 0,74
5 92 400 109 0,74
6 92 500 109 0,74

Зупинка.  Станція пройшла випробування

Таблиця 3.15
Ступінь 3

2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIІІ,

оС РIІІ, МПа
1 92 2400 138 2,02
2 92 100 147 2,02
3 92 200 148 2,02
4 92 300 151 2,02
5 92 400 151 2,02
6 92 500 151 2,02

Зупинка.  Станція пройшла випробування
Таблиця 3.16

Ступінь 4
2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту, % Час контролю параметра ТIV,

оС РIV, МПа
1 92 2400 60 3,7
2 92 100 147 4,14
3 92 200 151 4,16
4 92 300 151 4,17
5 92 400 152 4,18
6 92 500 151 4,18

Зупинка . Зауважень немає, станція пройшла випробування
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Таблиця 3.17
Ступінь 5

2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту,

%
Час контролю

параметра
ТV,

оС ТVпов.цил,
оС

РV, МПа

1 92 2400 60 82 6,93
2 92 100 125 87 7,9
3 92 200 129 89 7,9
4 92 300 130 90 10,1
5 92 400 130 90 10,1
6 92 500 130 90 10,1

Зупинка 600

Ступінь 6
2300 Запуск станції
№ Концентрація азоту,

%
Час контролю

параметра
ТVІ,

оС ТVІпов.цил,
оС

РVІ, МПа

1 92 2400 91 86 11,3
2 92 100 98 90 12,9
3 92 200 103 93 12,87
4 92 300 107 94 24,3
5 92 400 107 95 24,2
6 92 500 108 95 24,3

Зупинка 600 Зауважень немає, станція пройшла випробування

Примечание: Умовні позначення:

- Конц. АЗОТ – концентрація азоту в  % на виході;

- Твх – температура повітря на лінії всмоктування;

- Токр. – температура навколишнього середовища;

- Т до наг М.М – температура повітря перед нагрівачем (рекуператором);

- Т пер М.М – температура повітря після нагрівача, на вході в мембранний модуль;

- Тлч –температура газу на вході в лічильник;

- Т корпус М.М – температура корпуса мембранного модуля;

- Т конт – температура повітря в контейнері станції (підкапотний простір);

- Т Азот за М.М – температура азоту на виході з мембранного модуля;

- Т мас ред – температура масла в редукторі системи вентиляції;

- Т Iст - T VIст – температура газу по ступеням стиснення;

- Т МПК – температура мастила в картері поршневого компресора;

- Теп-р Т Vст - T VIст – температура поверхні циліндрів;

- Р м.м.р. – тиск мастила для змащування механізму руху;

- Р I ст – Р VIст – тиск газу за ступенями стискання;

- Р Перед М.М – тиск повітря перед мембранним модулем;

-  Р азот пос М.М - тиск повітря після мембранного модуля.
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3.2. Обробка експериментальних даних

В результаті обробки результатів експериментальних даних  (табл.3.1- 3.17) були

побудовані графіки, які представлені на рис.3.1.-3.6.

Рис.3.1. Залежність температури сальникового блоку 1 ступені:

 1 – пуск-зупинка після перегріву, 2 – повторний пуск

Рис.3.2.  Залежність температури сальникового блоку V ступені: 1 – пуск-зупинка після

перегріву, 2 – повторний пуск після заміни сальників 5, 6 ступені та частковому змащенні
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Аналіз графіків, представлених на рис.3.1-3.4 показує, що температура сальникового

вузла залишалась майже незмінною після виходу компресора на робочий режим, вона

відповідала розрахунковим значенням. На нашу думку змащення сальникових вузлів

ступеней  1-3  не потрібно.  Змащування потребує вузли 5  та 6  ступенів,  а також можливо 4

ступені.

Аналіз графіка, представленого на рис.3.5 показує, що різниця у витраті палива

дизельним двигуном у випадку роботи пар тертя без змащування і при роботі з частковим

змащуванням пар тертя майже відсутня.

Невелику різницю можна пояснити різною динамікою виходу на режим. Крива 1 та 3

(рис.3.5), що відповідає роботі сальникового ущільнення без змащування має майже лінійний

характер,  а крива 4  (робота з частковим змащуванням)  показує,  що динаміка виходу на

робочий режим була інша. Різницю у витратах палива можна пояснити похибками

вимірювання протягом експерименту.

Аналіз графіка, представленого на рис.3.6 показує, що крутний момент був менший

при використанні часткового змащення. Це означає, що приводний (дизельний) двигун для

забезпечення номінальних характеристик компресорної станції створює менший крутний

момент, що може доводити той факт, що при частковому змащенні сальникових ущільнень

сила тертя менша за силу тертя без змащування.

Висновки

1. Результати стендових випробувань показали, що сальникові кільця виготовлені з

композитного матеріалу Флубон-20 не дають можливості повністю відмовитись від

змащування сальникового вузла 5 та 6 ступені стиснення компресора 6ВГУ4-24/250.

2. Часткове змащення сальникового блоку дозволяє компресору надійно працювати в

режимах близьких до розрахункових.

3. При проведенні повторних експериментів необхідно контролювати динаміку виходу

двигуна на робочий режим.
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РОЗДІЛ 4.   РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап проекту задля

визначення принципової можливості його ринкового впровадження та можливих напрямів

реалізації цього впровадження. Проведення маркетингового аналізу передбачає виконання

нижче наведених кроків [18].

4.1. Опис ідеї проекту

В межах підпункту послідовно проаналізовані та подані у вигляді таблиць:

- зміст ідеї (табл. 4.1);

- можливі напрямки застосування (табл. 4.1);

- основні вигоди, що може отримати користувач послуги (табл.

4.1);

- чим відрізняється від існуючих аналогів та замінників (табл. 4.2).

Таблиця 4.1

Опис ідеї стартап-проекту

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача
Підвищення
енергоефективності
компресорного
обладнання

Компресоробудівна
промисловість

Економія енергії та зменшення
затрат на обслуговування

2. Машинобудування Зменшення габаритів
компресорних станцій,
зменшення затрат на
обслуговування

Таблиця 4.2

Визначення характеристик ідеї проекту

№

Техніко-
економічні

характеристики
ідеї

(потенційні) товари/концепції
конкурентів W

(слабка
сторона)

N
(нейтрал

ьна
сторона)

S (сильна
сторона)Мій

проект
“Nikmas

”
“Atlas
Copco”

1
Відсутність

змащування на
всіх ступенях с

Визначаєть
ся

замовнико
м

невідома невідома +

2
Зменшення

витрат мастила,
%

Визначаєть
ся нами невідома невідома +

3
Температура

елементів
ущільнення

Визначаєть
ся

замовнико
м

Визнача
ється

виробни
ком

Визнача
ється

виробни
ком

+

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей

ідеї потенційної послуги є підґрунтям для формування її конкурентоспроможності.

4.2. Технологічний аудит ідеї проекту

В межах даного підрозділу проводимо аудит технології, за допомогою якої можна

реалізувати ідею проекту (технології створення товару).

Таблиця 4.3

Технологічна здійсненність ідеї проекту

№
п/п Технології реалізації Наявність технологій Доступність

технологій

1 Визначення
температури в зоні тертя Наявна Так

2 Визначення
зношуваності ущільнень Наявна Так

За результатами аналізу табл.4.3 можна розбити висновок, що  технологічна реалізація

проекту можлива: визначення всіх параметрів розпилення можливо з використанням

лабораторного обладнання.

4.3.  Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проекту

Визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового

впровадження проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту,

дозволяє спланувати напрями розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища,

потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

4.3.1. Аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку (табл. 4.4.).

Таблиця 4.4

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту

№ Показники стану ринку (найменування) Характеристика

1 Кількість головних гравців, од 5

2 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од невідомо

3 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає

4
Наявність обмежень для входу (вказати характер

обмежень)
Відсутні

5 Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації ДСТУ 3809-98

Компресори. Терміни та

визначення

6 Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку), % 10%
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За таблиці 4.4 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок привабливим для

входження.

4.3.2. Визначення потенційних груп клієнтів, їх характеристики, та формування

орієнтовного переліку вимог до товару для кожної групи (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

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

Мінімальні
витрати енергії

на 1 МПа
створеного

тиску

Підприємства, які
використовують

компресорне
обладнання або

компресорні
станції

1) Стандарт
ISO/IEC17025 ;
2)  Сертифікат безпеки
компонентів MSDS;

1) Виконання
дослідження в короткий
термін;
2) Гранична похибка;
3) Окупність в
найкоротші строки;
4) Сертифікація кожного
зразка

4.3.3. Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового

середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту,

та факторів, що йому перешкоджають (табл.  4.6-4.7). Фактори в таблицях подані в порядку

зменшення значущості.

Таблиця 4.6
Фактори загроз

№
п/п

Фактор Зміст загрози Можлива реакція компанії

1 Вартість нового
обладнання

Вартість компресора або
сальникових груп

Відмова від «сухого»
ущільнення

2 Вихід з ладу існуючого
обладнання

Вартість сальникових
груп та вартість
обслуговування

Розрив укладеної угоди про
співробітництво

Таблиця 4.7
Фактори можливостей

№
п/п Фактор Зміст можливості Можлива реакція компанії

1 Використання
«сухого»  ущільнення

Розширення модельного
ряду

Укладення нових контрактів

2 Використання
змішаного ущільнення

Розширення модельного
ряду

Подовження терміну
співробітництва х постійними
замовниками

3 Використання
ущільнення зі
змащуванням

Продовження
виробництва існуючих
машин

Подовження терміну
співробітництва х постійними
замовниками

4.3.4. Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції

на ринку (табл. 4.8).
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Таблиця 4.8

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Особливості
конкурентного

середовища

В чому проявляється дана
характеристика

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

1. Монополістична У разі монополістичної конкуренції легко
заснувати нову фірму або залишити
ринок. Нові продавці часто відчувають
труднощі з новими для покупців
торговельними марками і послугами.

Повернення до
існуючого модельного
ряду

2. Національний Національна конкуренція сприяє
переливанню капіталів і товарів між
різними регіонами держави, забезпечує
збалансований розвиток національного
ринку

Відсутність потреби в
міжнародному
ліцензуванні

3.  Міжгалузева Наслідком міжгалузевої конкуренції є
впровадження досягнень науки і техніки,
зниження витрат виробництва,
підвищення якості продукції

Можливість укладання
договорів з
підприємствами, які
виробляють матеріали
для ущільнень

4.  Новаторська Унікальність послуги Бажання користувача
зменшити витрати

5.  Нецінова Проводиться шляхом вдосконалення
якості продукції

Бажання користувача
зменшити собівартість
продукції

6. Не марочна ситуація на ринку, де компанія не
розглядає як своїх конкурентів компанії,
що пропонують подібний продукт тим же
цільовим покупцям

Необхідність створення
репутації

4.3.5. Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції

в галузі (табл. 4.9).
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Таблиця 4.9

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером
Ск

ла
до

ві
 а

на
лі

зу

Прямі

конкуренти в

галузі

Потенційні

конкуренти

Постачальник

и
Клієнти

Товари-

замінники

На ринку мало

подібних фірм-

конкурентів

Бар'єром

входу на

ринок є

необхідність

проведення

довгострокови

х випробувань

з визначення

терміну

безвідмовної

роботи

Умови на

ринку

диктують ціні

на пальне та

мастильні

матеріали

Споживачам

надається

широкий

спектр

послуг від

сертифікації

до

обслуговуван

ня

компресорно

го

обладнання

Не існує.

Існують

товари відомі

споживачам

Ви
сн

ов
ки

:

Інтенсивної

конкурентної

боротьби не

спостерігається

Можливість

входу на

ринок є.

Постачальник

и диктують

умови на

ринку за

рахунок якості

та зниження

витрат на

енергію

Клієнти

диктують

умови на

ринку через

високу ціну

продукції

Фірми-

замінники не

пропонують

нижчу

вартість

обладнання

4.3.6. На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 4.3.5  (табл.  4.9),  а також із

урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 4.2), вимог споживачів до товару (табл. 4.5) та

факторів маркетингового середовища (табл.  4.6-4.7) визначається та обґрунтовується

перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за табл. 4.10.
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Таблиця 4.10

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

№
п/п

Фактор
конкурентоспроможності

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

значущим)
1 Унікальність

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

2 Ціна Оскільки продукція має специфічну направленість,
замовники мають високу цінову чутливість, ціна
обладнання є одним з засобів ведення конкурентної
боротьби. Тому чим вигіднішою є ціна для
замовника, тим вірогідніше його вибір.

3 Репутація виробника За рахунок того, що модельний ряд копресорів є
унікальним підприємству легше завоювати ринок
однак необхідно надавати якісний спектр послуг для
створення  хорошої репутації

4 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового бюджету залежить
здатність здійснювати маркетингову стратегію
підприємства. Маркетингові заходи мають
забезпечувати інші конкурентні переваги такі, як
рівень диференціації, лояльності, репутації
виробника, дистрибуція та просування.

4.3.7. За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 4.10) проводиться

аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 4.11).

Таблиця 4.11

Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін проекту

№ Фактор
конкурентоспроможності

Ба
ли 1-

20

Рейтинг послуг-конкурентів у
порівнянні з даним проектом
–

3
–

2
–

1 0 +
1

+
2

+
3

1 Унікальність позиціонування
2 Ціна
3 Репутація виробника
4 Маркетинговий бюджет

- Nikmas

- Atlas Copco
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4.3.8. Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є

складання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін,

загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 4.12) на основі виділених ринкових

загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 4.11).

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу

факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та

ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на

відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення.

Таблиця 4.12

SWOT-аналіз стартап-проекту

Сильні сторони:

1. Унікальність надаваних послуг;

2. Стандартизація в широкому спектрі

величин

3. Можливість виходу на міжнародний

ринок

Слабкі сторони:

1. Незахищеність від можливих фірм-

конкурентів з дешевшими пропозиціями

(Китай);

2. Слабке самозабезпечення

фінансовими ресурсами;

3. Відсутність чітко вираженої

маркетингової стратегії,

непослідовність в її реалізації.

Можливості:

1. Можливість збільшення контрактів на

послуги

2. Можливість збільшення обсягів

фінансових надходжень

Загрози:

1. Загроза втрати споживачів внаслідок

переходу на бік конкурентів

2. Загроза підвищення цін на продукт

унаслідок підвищення цін на

комплектуючі та енергію, та  дефіцит

комплектуючих

4.3.9. На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової поведінки

(перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх

ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на

ринок (див. табл. 4.9, аналіз потенційних конкурентів).

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання

ресурсів (табл. 4.13).
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Таблиця 4.13.

Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту

№

п/п

Альтернатива (орієнтовний

комплекс заходів) ринкової

поведінки

Ймовірність отримання

ресурсів

Строки

реалізації

1 Використання засобів

стимулювання збуту на

технологічних виставках та

конференція для збільшення

кількості клієнтів(більш

глибоке проникнення на

ринок)

Дозволяє суттєво збільшити

кількість зацікавлених клієнтів

Потребує маркетингових

витрат, спланованих та

координованих дій

1 рік

2 Впровадження

індивідуального підходу до

кожного замовника

(розвиток товару)

Можливість залучення нових

споживачів.

Потребує значних

капіталовкладень на розробку

та виведення на ринок

1,5 рік

3 Збільшення представленості

в різних регіонах (розвиток

ринку)

Можливість розширення

охоплення цільової аудиторії.

Потребує значних

капіталовкладень на створення

додаткових філій в регіонах

5 років

4 Налагодити сферу послуг у

сертифікації іншого виду

обладнання (диверсифікація)

Дозволяє привернути увагу

споживачів, залучити

додаткових.

Потребує значних фінансових

вкладень у розробку та

тестування нового обладнання

3 роки

Враховуючи ймовірність отримання ресурсів та найкоротші строки реалізації, обрано

першу альтернативу.
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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. 4.14).

Таблиця 4.14

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 Фірми, що

використовують

компресорні

станції високого

тиску

+ високий низька середня

Цільовою групою обрано фірми, що випускають компресорні станції

За результатами аналізу потенційної груп споживачів (сегментів) визначена стратегія

охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, пропонуючи стандартизовану програму

(включно із характеристиками послуги), значить використовується диференційований

маркетинг.

4.4.2. Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію

розвитку (табл. 4.15).

Таблиця 4.15

Визначення базової стратегії розвитку

№

Обрана
альтернатива

розвитку
проекту

Стратегія
охоплення

ринку

Ключові
конкурентоспроможні

позиції відповідно до обраної
альтернативи

Базова стратегія
розвитку

1 Розвиток
ринку

Диференційова
ний маркетинг

Унікальність пропозиції
створює успішну основу для
входу на ринок

Стратегія
лідерства по
витратах

2 Розвиток
товару

Концентровани
й маркетинг

Відмінні характеристики
надання послуг завойовують
прихильність клієнтів

Стратегія
диференціації

3 Більш
глибоке
проникнення
на ринок

Концентровани
й маркетинг

Задоволення потреб
вибраного цільового
сегменту

Стратегія
спеціалізації

На основі таблиці 4.15 обрана базова стратегія розвитку - стратегія диференціації.
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4.4.3. Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16).

Таблиця 4.16

Визначення базової стратегії конкурентної поведінки

№
п/п

Чи є проект
«першопрохідцем» на

ринку?

Чи буде компанія
шукати нових

споживачів, або
забирати

існуючих у
конкурентів?

Чи буде компанія
копіювати основні

характеристики
надання послуг

конкурента?

Стратегія
конкурентної

поведінки

1 Так Так Ні Стратегія лідера

2 Ні Так Ні Стратегія
виклику лідера

3 Ні Ні Так
Стратегія

наслідування
лідеру

На основі таблиці 4.16 стратегія конкурентної поведінки - стратегія лідера.

4.4.4. На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-

компанії)  та до продукту (див.  табл.  4.5),  а також в залежності від обраної базової стратегії

розвитку (табл. 4.15) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 4.16) розробляється стратегія

позиціонування (табл. 4.17). що полягає у  формуванні ринкової позиції (комплексу

асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект.

Таблиця 4.17

Визначення стратегії позиціонування

№
Вимоги до

товару цільової
аудиторії

Базова
стратегія
розвитку

Ключові
конкурентоспроможні

позиції власного
стартап-проекту

Вибір асоціацій, які мають
сформувати комплексну

позицію власного проекту
(три ключових)

1 Доступна ціна Стратегія
лідерства
по
витратах

Використання методу
ціноутворення на основі
аналізу беззбитковості

Доступність, унікальність,
досвід

2 Відмінні
властивості

послуг

Стратегія
диференціа
ції

Посилити використання
таких конкурентних
переваг як унікальне
позиціонування та рівень
диференціації

Відмінність, незамінність,
новації

3 Задоволення
конкретних

потреб

Стратегія
спеціалізац
ії

Стимулювати до
придбання обладнання
нових клієнтів

Індивідуальність,
локальність, низька ринкова
доля
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   4.5. Розроблення маркетингової програми стартап-проекту
4.5.1. Першим кроком є формування маркетингової концепції послуги, яку отримає

замовник. Для цього у табл.4.18 потрібно підсумувати результати попереднього аналізу

конкурентоспроможності послуги.

Таблиця 4.18

Визначення ключових переваг концепції потенційної послуги

№

п/п
Потреба

Вигода, яку пропонує

послуга

Ключові переваги перед

конкурентами (існуючі або

такі, що потрібно створити)

1 Встановлення

ущільнюючих кілець з

різного матеріалу та

різної конструкції,

залежно від ступеня

компресора

Скорочення витрат

мастильних матеріалів

Зниження затрат на

енергоресурси шляхом

оптимізації витрат

2 Надання рекомендацій

щодо матеріалу та

конструкції

ущільнювачів

Скорочення кількості

можливих похибок

при виборі нових

матеріалів та

конструкції

Отримання більш

енергоефективного

компресорного обладнання

4.5.2. Надалі розробляється трирівнева маркетингова модель послуги: уточнюється

ідея послуги, її фізичні складові, особливості процесу їхнього надання (табл. 4.19).
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Таблиця 4.19

Опис трьох рівнів моделі послуги

Рівні товару Сутність та складові

І. Послуга за

задумом

- Зниження затрат на енергоресурси

- Отримання потрібного тиску за меншу ціну

ІІ. Послуга у

реальному

виконанні

Властивості/характеристики М/Нм Вр/Тх

/Тл/Е/Ор

1. Витрата мастила

2. Температура газу

3. Витрачена потужність

М

М

Нм

Тх

Тх

Тл

Якість: стандарт ДСТУ 3809-98 Компресори,

Сертифікат безпеки за ДСТУ EN ISO 12100:2014 Безпечність

машин.

Пакування: перед реалізацією

Компанія: Концерн «Nikmas»

ІІІ. Послуга

підкріпленням

До замовлення станції: Для стимулювання попиту діють

спеціальні пропозиції, які дозволяють здійснити сертифікацію  зі

знижкою. Також інформацію про послугу споживач може отримати

з інформаційних проспектів, реклами на тематичних веб-сторінках

тощо.

Після продажі станції:  діють пропозиції щодо надання знижок

при повторному зверненні до компанії.

*М/Нм – монотонні/немонотонні; Вр/Тх/Тл/Е/Ор – вартісні/ технічні/ технологічні/

ергономічні/ органолептичні;

4.5.3. Наступним кроком є визначення цінових меж, якими необхідно керуватись при

встановленні ціни на потенційну послугу (остаточне визначення ціни відбувається під час

фінансово-економічного аналізу проекту), яке передбачає аналіз ціни на послуги, а також

аналіз рівня доходів цільової групи замовників (табл. 4.20). Аналіз проводиться експертним

методом.
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Таблиця 4.20

Визначення меж встановлення ціни [19]

Рівень цін
на послуги-
замінники

Рівень цін на
послуги-аналоги

Рівень доходів
цільової групи

споживачів

Верхня та нижня межі
встановлення ціни на

товар/послугу
невідомо невідомо невідомо невідомо

4.5.4. Наступним кроком є визначення оптимальної системи надання послуги, в межах

якого приймається рішення (табл. 4.21):

- проводити надання послуги власними силами або залучати сторонніх посередників

(власна або залучена система надання послуг);

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу надання послуги;

- вибір та обґрунтування виду посередників.

Таблиця 4.21

Формування системи збуту

Специфіка поведінки

цільових клієнтів

Функції збуту, які має

виконувати постачальник

товару

Глибина

каналу збуту

Оптимальна

система збуту

Характерно для

наукомістких галузей зі

специфічною і (або)

дорогою послугою, яка

може бути замовлена

обмеженим числом

споживачів, які

потребують специфічного

дослідження не типових

приладів

(машинобудування з

виробництвом за

індивідуальними

замовленнями).

Просування на ринок

подібної послуги в

рамках даної системи не

вимагає будь-якої

широкої реклами.

Швидше потрібно одного

разу з'ясувати, хто з

потенційних клієнтів

інновацій має в них

потребу і яка поточна

платоспроможність

даного клієнта.

Канал

нульового

рівня

Канал

складається з

фірми, яка надає

свої послуги

безпосередньо

клієнтам(через

відділ

пропозицій)

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. 4.22).
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Таблиця 4.22

Концепція маркетингових комунікацій

Специфіка

поведінки

цільових клієнтів

Канали

комунікацій,

якими

користуються

цільові клієнти

Ключові позиції,

обрані для

позиціонування

Завдання

рекламного

повідомлення

Концепція

рекламного

звернення

Енергомісткі

галузі зі

специфічними і

(або) дорогими

компресорним

обладнанням для

сертифікації

якого потрібно

більше часу

Включають в

себе пряму

розсилку,

замовлення по

друкованим

каталогам і

online-

консультація

Конкурентне

позиціонування,

яке базується на

демонстрації

переваг

обладнання,

компресора або

станції

Повідомити

потенційного

споживача про

можливість

отримати

енергоефективне

компресорне

обладнання

Головними

елементами

структури

реклами є

тема

реклами і

девіз

рекламної

кампанії

Висновки. Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту можлива, визначені

його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на ринку компресорного обладнання та

станцій високого тиску.

Даний ринок є привабливим для входження через високий попит та малу кількість

конкурентів. З огляду на потенційні групи клієнтів, незначні бар’єри входу на ринок та

високий рейтинг у порівнянні з послугами конкурентів, даний проект можна вважати

перспективним для впровадження.

Для ринкової реалізації була обрана альтернатива більш глибокого проникнення на

ринок, яка дозволяє суттєво збільшити обсяги надання послуги. Отже, має місце доцільність

подальшої імплементації проекту.
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Охорона праці - це сукупність технічних, санітарно-гігієнічних, і правових заходів,

спрямованих на створення безпечних і здоровіших умов праці. Найважливішим завданням є

усунення причин виробничого травматизму, поліпшення умов праці, і зменшення рівня

виробничих захворювань [19-21].

У даній роботі розглядається можливість заміни пар тертя зі змащуванням на “сухі”

пари тертя.

5.1. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів при роботі з компресорним

обладнанням

У даній роботі досліджувалась можливість заміни ущільнювачів, виготовлених з

різних матеріалів з метою підвищення енергоефективності компресора.. Основними

несприятливими чинниками є:

1. електронебезпека;

2. пожежонебезпека;

3. ураження парами  мастильних речовин.

Токсична дія мастил може проявитися головним чином при попаданні масла на

відкриті ділянки тіла,  при тривалій роботі в одязі,  просоченому мастилом,  а також при

вдиханні масляного туману.

Мастило і охолоджуючі суміші у вигляді аерозолів можуть мати резорбтивну дію,

потрапляючи в організм через органи дихання, а також вражати останні. При цьому

найбільшу потенційну небезпеку представляють мастила, що містять у своєму складі леткі

вуглеводні (бензин, бензол та ін.) або сірчисті з'єднання.

5.2. Електробезпека виробничого приміщення

Приміщення лабораторії, де буде працювати експериментальний стенд, є

приміщенням з підвищеною небезпекою. Трифазна чотирьохпровідна електромережа з глухо

заземленою нейтраллю джерела струму (380/220В).

Передбачається заземлення всіх неструмопровідних металевих частин

електроустаткування в електроустановках напругою вище 1000 В, які можуть виявитися під

напругою, для захисту обслуговуючого персоналу від поразки електричним струмом.

Термостати заживлюються напругою 220 В і частотою 50Гц.Схема захисного занулення

наведена на рис.5.1.
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Рис. 5.1. Принципова схема захисного занулення: 1 – корпус електроустановки;

 2 – захисний пристрій;Rо – опір заземлення нейтралі джерела струму (нульового

робочого провідника); Ік.з– струм короткого замикання

5.3. Пожежна безпека

У приміщенні, де відбувались експерименти, є ізолюючі матеріали проводки

електромережі, столи, стільці, які відносяться до групи горючих і важко займистих речовин і

матеріалів.

Робоче приміщення відноситься до категорії  В (пожежонебезпечна) – приміщення, в

яких знаходяться горючі і важко займисті речовини і матеріали, а також речовини і

матеріали,  здатні при взаємодії з водою,  киснем,  повітрям або один з одним горіти.

Можливими причинами пожежі в приміщенні є несправності електроустаткування, коротке

замикання в системі електроживлення, а також порушення протипожежного режиму.

Клас вибухонебезпечних зон і приміщень:

В-Ia, в яких вибухонебезпечні суміші горючих газів або парів ЛЗР з повітрям можуть

утворюватися тільки в разі аварій.

Електричні кабелі електроустаткування мають  струмові навантаження і з

використанням важко займистої ізоляції Rіз=1 кОм/В.

Електропроводка прокладена в захисних коробах з матеріалів, що не згорають.

У електричних схемах електроустаткування передбачений захист від короткого

замикання (використання автоматів максимального струмового захисту).

Рішення системи протипожежного захисту призначене у разі виникнення пожежі

обмежити її розповсюдження, виявити пожежу, забезпечити умови для її ліквідації,

захистити працівників від небезпечних і шкідливих чинників, пов'язаних з пожежею, а

матеріальні цінності – від знищення.

У лабораторії знаходяться вогнегасники марки ВВК-2 (вуглекислотний) для гасіння

пожежі в приміщенні. Згідно НАПБ Б.03.001-2004 для приміщень категорії В площею від 25

до 50  з зарядом вогнегасної речовини 5 кг необхідно 3 вогнегасника.
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Використовувати наявний вогнегасник необхідно з дверного отвору, зважаючи на

токсичності газової суміші.

Для евакуації з приміщення використовується один вихід, подальший шлях евакуації

людей при пожежі згідно схемі евакуації для поверху, наявної в коридорі.

5.4. Освітлення виробничого приміщення

Освітлення нашого лабораторного приміщення для роботи  є  природне і штучне, яке

відповідає вимогам  до СНиП II-4-79/85/86 “Естественное и искусственное освещение” [19-

21].

Використовується двохстороннє бокове природне освітлення (віконні прорізи)з

площею світлових прорізів  більш ніж -  25% від площі підлоги.  Віконні прорізи обладнані

регульованими пристроями ( занавісками). Але так як наша лабораторія знаходиться у

підвальному приміщенні, то для нормальної роботи природного освітлення недостатньо.

Штучне освітлення в приміщенні і на робочих місцях  забезпечує хорошу видимість

інформації на екрані, машинописного і рукописного тексту, оптимальні співвідношення

яскравості робочих і оточуючих поверхонь, виключення відбиття від екрана і клавіатури.

Робочі місця і зони освітлюються в такій мірі, що працюючий добре бачить процес праці, не

нахиляючись близько до виробу або інструменту (оптимальним вважається відстань 33... 35

см).

Штучне освітлення в приміщеннях з робочими місцями, обладнаними комп’ютерами,

здійснюється системою загального рівномірного освітлення. У лабораторії проводилися

роботи середньої точності (IV роду), для яких нормована величина освітленості згідно з

ДБНВ 2.5-28-2006 у випадку використання люмінесцентних ламп дорівнює 300 Лм – в

аудиторіях.

Проведемо розрахунок штучного освітлення.

Для визначення кількості світильників визначимо світловий потік, падаючий на

поверхню за формулою

E K S ZF
n

× × ×
=

де F – світловий потік, що розраховується, Лм; Е – нормована мінімальна освітленість,

Лк (визначимо за даними таблиць).

Роботу,  можна віднести до розгляду точних робіт, отже, мінімальна освітленість буде

Е=300 Лк при газорозрядних лампах:

S  –  площа освітлювального приміщення (у нашому випадку S=42м2 );   Z  –  відношення

середньої освітленості до номінальної (зазвичай приймається рівним 1.1-1.2, приймаємо

Z=1,1); K – коефіцієнт запасу, що враховує зменшення світлового потоку лампи в результаті
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забруднення світильників в процесі експлуатації (його значення визначається по таблиці

коефіцієнтів запасу для різних  приміщень і в нашому випадку К=1,5); n – коефіцієнт

використання (виражається відношенням світлого потоку, падаючого на розрахункову

поверхню, до сумарного потоку всіх ламп і обчислюється в долях одиниці.

Для цього необхідно обчислити індекс переміщення за формулою:

де S – площа приміщення, S=42м2;

h – розрахункова висота підвісу, h=2,5 м;

А – ширина приміщенн, А=6 м;

В – довжина приміщення, В=7 м.

Підставивши значення отримаємо:

42 1, 29
2,5(6 7)

І = =
+

.

Знайшовши індекс приміщення, знаходимо n=0,28;

Підставивши в початкову формулу знаходимо світловий потік:

300 1,5 42 1,1 74250
0, 28

F Лм× × ×
= = .

Для освітлення вибираємо LED лампи FACTORY.PRS LED 50 IP54 5000K,  світловий

потік яких F =6000 Лк. Розрахуємо необхідну кількість ламп за формулою:

n

Fn
F

=

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

Отже в даній лабораторії необхідно встановити 13  LED  ламп які задовольнятимуть

величину світового потоку.

До системи  загального освітлення в приміщенні також відносяться світильні

настільні лампи. Які розташовані з боку стола  робочого місця  (переважно ліворуч),

паралельно лінії зору працюючих.

5.5. Санітарно-гігієнічні характеристики приміщення

Робоче приміщення має розміри: 7х6 м; висота 3,5 м; площа 42 м2 ; об’єм 147 м3.  У

приміщенні розташовано 3 робочих місця.

Параметри мікроклімату:

• температура 22-24° С;
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• вологість 40-50 %;

• швидкість руху повітря 0.1м/с;

• концентрація пилу -1-5 мг/ м3;

• матеріал підлоги - залізобетон.

Основне завдання вентиляції - вилучити з приміщення забруднене або нагріте повітря

та подати свіже. Проведемо розрахунок вентиляційної установки для даного приміщення.

Необхідний тиск,  що створюється вентилятором з урахуванням запасу на

непередбачене опір у мережі в розмірі 10 % складе

. 1,1 81,7674необхP Р Па= = .

У вентиляційній установці для даного приміщення необхідно застосувати вентилятор

низького тиску, так як  менше 1 кПа.

Вибираємо осьовий вентилятор (для опорів мережі до 200 Па) по аеродинамічним

характеристикам, тобто залежностей між повним тиском  (Па), створюваним

вентилятором і продуктивністю ( ). З урахуванням можливих додаткових втрат

або підсосу повітря в повітроводі необхідна продуктивність вентилятора збільшується на 10

%
3

. 1,1 9504необх
мV G год= = .

За довідником вибираємо осьовий вентилятор типу 06-300 N4 з ККД

першого виконання. ККД пасової передачі вентилятора .

Потужність електродвигуна розраховується за формулою

6. . 10 332
3,6
необх необх

п в

P VN Вт
h h

-×
= × =

× ×

За потужністю вибираємо електродвигун АОЛ -  22  -  2  з потужністю N=  0,6  кВт і

частотою обертання 2830 об/хв .

Дану вентиляційну установку було обрано у зв`язку з тим,що у лабораторному

приміщенні проточно-витяжна система вентиляції і потрібна висока продуктивність при

достатньо низькому опорі системи.

5.6. Засоби індивідуального захисту при роботі з компресорним обладнанням

Найбільш поширеними засобами індивідуального захисту шкіри рук при роботі з

паливо-мастильними матеріалами є рукавички. Останні доцільно мати двошарові: зовні

гумові, а зсередини бавовняні або вовняні, вони краще поглинають коливання.
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Для захисту органів дихання від парів паливо-мастильних матеріалів необхідно

використовувати респіратори.

Для роботи в лабораторії нам було рекомендовано носити спеціальний одяг

(комбінезон).

5.7. Мікроклімат виробничих приміщень

Установлені наступні норми на один працюючого:

• мінімальний об’єм приміщення не менш 15м3;

• мінімальна площа не менш 4,5 м2.

У нашому випадку: Nроб = 3 чол.

42 214
3

SnS м
N роб

= = = ,

147 349
3

VnN м
N роб

= = = .

Отримані значення величин S і N перевищують мінімально-допустимі значення по

стандартних нормах.

Таблиця 5.1

Мікроклімат в приміщенні лабораторії

П

ора

року

Кат

егорія

робіт

Температура,
оС

Відносна вологість,

%

Швидкість руху

повітря, м/с

Опт. Д

оп

Фа

кт

Опт

.

Д

оп

Фа

кт

О

пт

До

п.

Ф

акт

Х

олодн

а

1б 19-

21

2

0-22

21 40-

60

7

5

53 0

,1

<0

,1

0,

1

Те

пла

1б 22-

24

2

2-26

23 40-

60

5

5

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 [20].
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5.8. Оцінювання інженерної та пожежної обстановки під час аварії на

вибухонебезпечному об’єкті

Умовою виникнення НС є те, що приводом компресора є дизельний двигун.

1. Відстань від цеху до місця аварії - 600м.

2. Маса дизельного пального - 0,5т.

3. Характеристика елементів лабораторії: будівля – цегляна, кабельні лінії -

наземні, контрольно-вимірювальна апаратура-наявна, границя вогнетривкості несучих стін -

2.5 год.

Розрахункова частина

Зона I:

Зона II:  ; 2 1, 7 430 731R м= × = .

Висновок: об’єкт опиниться в межах II-ї зони, тобто, зони дії продуктів вибуху.
3

1
2 1300 50,ф

RР кПа
R

æ ö= +ç ÷
è ø

V ,

3

2
4301300 50 0.53,
600фP кПаæ ö= + =ç ÷

è ø
V

Ступінь руйнування будівлі –слабкий. Зруйновано частину внутрішніх не несучих

перегородок, заповнення дверних та віконних прорізів; обладнання має незначні деформації.

Будівля має II-ий ступінь вогнестійкості. Категорія пожежної безпеки – В( в лабораторії

присутні горючі та важкогорючі рідини, тверді горючі та важкогорючі речовини та

матеріали).

Висновки. У даному розділі описані усі види небезпеки, з якими можливо зустрітись

у дослідницькій лабораторії. Зазначені небезпечні для життя фактори, та способи захисту від

них,  та різних уражень при роботі на експериментальному стенді,  та в лабораторії взагалі.

Розглянуті гігієнічні вимоги до організації робочого місця, вплив мікроклімату, освітлення,

пожежна безпека виробничого приміщення, електробезпека, виконаний розрахунок

вентиляційної установки, розрахунок лабораторії на необхідну кількість підвісних ламп і

проведено розрахунок ступеня можливих руйнувань під час аварії на вибухонебезпечному

об’єкт.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1.  Різні за природою та формою частинок наповнювачі і матриці чинять вплив на

розподіл тиску величин питомих навантажень та сил тертя на ущільнювальні елементи при

нестаціонарному навантаженні. В умовах нестаціонарного навантаження і різних ґазових

середовищах матеріали з волокнистими наповнювачами більш стійки до зношування ніж з

дисперсними. Величина ефекту залежить від природи ґазового середовища.

2. Нові методики розрахунків і принципи конструювання ущільнень з нових

самозмащувальних матеріалів в залежності від геометричних даних конкретної машини і

реальних властивостей газу, дозволять провести модернізацію сальникових вузлів для

режиму «сухого тертя» на машинах, що знаходяться в експлуатації, що істотно продовжить

термін їх роботи і скоротить експлуатаційні витрати, тобто підвищить їх енергоефективність.

3. Проведено розробку експериментального стенду для випробування компресора

нового типу. Визначено параметри, які необхідно реєструвати для отримання достовірних

результатів з метою перевірки математичної моделі на адекватність.  Так як

експериментальний стенд не був виготовлений вчасно, через високу вартість комплектуючих

та обладнання, прийнято рішення провести попередні випробування на компресорі, яких

серійно виготовляться концерном «NICMAS».

4. Результати стендових випробувань показали, що сальникові кільця виготовлені з

композитного матеріалу Флубон-20 не дають можливості повністю відмовитись від

змащування сальникового вузла 5 та 6 ступені стиснення компресора 6ВГУ4-24/250.

Часткове змащення сальникового блоку дозволяє компресору надійно працювати в режимах

близьких до розрахункових. При проведенні повторних експериментів необхідно

контролювати динаміку виходу двигуна на робочий режим.

5. Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту можлива, визначені

його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на ринку компресорного обладнання та

станцій високого тиску. Для ринкової реалізації була обрана альтернатива більш глибокого

проникнення на ринок, яка дозволяє суттєво збільшити обсяги надання послуги. Отже, має

місце доцільність подальшої імплементації проекту.

6. У розділі з охорони праці описані усі види небезпеки, з якими можливо зустрітись у

дослідницькій лабораторії.  Зазначені небезпечні для життя фактори,  та способи захисту від

них,  та різних уражень при роботі на експериментальному стенді,  та в лабораторії взагалі.

Розглянуті гігієнічні вимоги до організації робочого місця, вплив мікроклімату, освітлення,

пожежна безпека виробничого приміщення та інш., а також проведено розрахунок ступеня

можливих руйнувань під час аварії на вибухонебезпечному об’єкт.
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Таблиця Д.1.
Основні фізико-механічні характеристики ECOFLON II

Властивості Одиниця
виміру

Значе
ння

Норма
випробування

Густина 3/г см 2,25 ASTM D 1457
Твердість SHORE D 60 DIN 53505
Міцність при розриві 2/Н мм 18 ASTM D 1457
Натяг на розрив % 200 ASTM D 1457
Деформація при навантаженні

214 / ,24 ,25Н мм год Сo
% 4,3 -

Теплопровідність /В м К× 0,48 DIN 62612
Мінімальна температура застосування Сo -200 -
Максимальна температура застосування Сo +260 -

Матеріал ECOFLON II має виключно широкий температурний діапазон застосування

(-200оС до +260оС). Характеризується дуже низьким коефіцієнтом тертя і високу стійкість до

хімікатів. У ECOFLON II, за рахунок наповнювачів, залежна від часу пластична зміна форми

нижче, ніж у ECOFLON I (зниження холодотекучості, підвищення стійкості до екструзії).

ECOFLON  II  застосовується головним чином в тих областях,  де це застосування

обумовлюється його стійкістю до температурного впливу і хімікатів. Переважне

застосування ущільнюючі елементи для низького тертя з високим навантаженням та у

ковзаючі і опорні елементи.

Таблиця Д.2
Характеристики ECOFLON

Матеріали, що
застосовуються

Робоча
температура, оС

Максимальна
швидкість зворотньо-
поступального
переміщення, м/с

Максимально
допустимий
питомий тиск,

2/Н мм
ECOTAL -50 … +100 1 25
ECOMID -50 … +100 1 25

ECOFLON I -200 … +200 5 1,5
ECOFLON II -200 … +200 5 4,5
ECOFLON III -200 … +200 5 7,5
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Таблиця Д.3
Фізичні властивості T105-G

Щільність DIN 53479 г/см3 2,2-2,3
Твердість ASTM D2240 Shore D 55-60
Міцність на розтяг ASTM D4894 2/Н мм 15-20
Видовження при розриві ASTM D4894 % 220-270
Коефіцієнт тертя ASTM D1894 m 0,08
Коефіцієнт зношування ASTM D3702 см3 хв 10-3/кг м год 10-20
Міцність на стискання при
деформації 1%

ASTM D695 2/Н мм
8,5-9

Мінімальна температура
експлуатації

оС -200

Максимальна температура
експлуатації

оС +260

Композит T105-G  - сірий політетрафторетилен (PTFE) з наповненням зі скла (15%) і

дисульфіду молібдену (5%).

Завдяки наповнювачам матеріал в порівнянні з чистим PTFE володіє більш високою

стійкістю до холодотекучості і може використовуватися в якості гідравлічного ущільнення

для опору високому тиску. За своєю хімічною стійкістю і діапазоном температур

експлуатації він схожий на PTFE, що робить його дуже універсальним матеріалом.

T105-G не можна використовувати динамічно у водному середовищі через високий

ступінь зношування.   Основне використання:

- ущільнення поршня;

- захисні кільця;

- спеціальні кільця ущільнювачів;

- високі і низькі температури;

- стійкість до хімічних речовин;

- низький коефіцієнт тертя.
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Таблиця Д.3
Фторопласт

Марка фторопласту Ф4 К15М5 Ф4 УВ20 Ф4 К20 УВ15

Склад
15% коксу і 5%

дисульфіду
молібдену

Добавка 20%
вуглецевого волокна

добавка коксу 20%,
добавка 15%

вуглецевого волокна
(Флубон-15)

Властивості
Зносостійкість в

1000 разів
більша, ніж у Ф4

Низький коефіцієнт
тертя, висока

зносостійкість та
теплопровідність,
любі середовища

Зносостійкість в 600
разів більша, ніж у Ф4

Густина, 3/г см 2,1 1,95 1,95
Руйнівне напруження

при розтягуванні, МПа 13,7-17,1 15-19 15-18

Відносне видовження
при розриві, %, не

менше
150-200 65 60

Твердість за Брінелем,
МПа 49 44 43

Деформація під
навантаженням 10МПа,

(24год)%
3,5-4 - -

Питома теплоємність,
Дж/кг К - - -

Водопоглинання через
24год, % - 0,01 0,01

Інтенсивність
зношування, г/год, не

більше

30,8 10-× 31,8 10-× 31,5 10-×

Коефіцієнт тертя по
сталі 0,3 0,15-0,25 0,15-0,3
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Таблиця Д.4
Основні властивості матеріалу марки Графелоп-20 на основі фенилон С-2

Показник Графелон-20
Густина 3/кг м 1320
Міцність, МПа, при:
розтягуванні
стисканні
згині

80-90
260-290
150-180

Модуль пружності, ГПа, при:
стисканні
згині

4-5
5,2-5,8

Відносне видовження при розриві, % 5-8
Коефіцієнт лінійного термічного розширення

( )610-´  при 273,523 К ( ) 53,1...3,5 10-´

Теплопровідність при 273,523 К, ( )/Вт м К× 0,88-1,12
Твердість НВ, МПа 260-350
Ударна в’язкість, 2/кДЖ м 20-30
Теплостійкість по Віка, К 580
Набухання при 295 К за 5000 год, %, в:
воді
їдкому натрі (35%)
соляній кислоті (концентрованій)
сірчаній кислоті (30%)
вазеліновому маслі

3,1
0,9
1,3
2,1
0,6

Водопоглинання за 1 год при 373 К, % 0,3
Питомий об’ємний електричний опір, Ом м× 0,66
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Таблиця Д.5
Фізичні властивості ADIPRENET I 16

Твердість 95
Модуль пружності при видовженні на 100%, МПа 12,4
Модуль пружності при видовженні на 300%, МПа 23,4
Границя міцності при розтязі, МПа 34,5
Відносне видовження при розриві, % 400
Міцність на розрив (FSTM D-470), кН/м 26,2
Міцність на розрив (Die C), кН/м 87,5
Залишкова деформація при стиску (метод В) (22 год при

70 Сo ), %
40

Ударна в’язкість (еластичність по відкосу), % 40
Опір стиранню, NBS-індекс 300
Температура хрупкості (соленоїд), Сo <70
Жорсткість при крученні (метод Клаш-Берга), МПа
24 Сo

18 С- o

40 С- o

57 С- o

16,8
49

113,7
552

Теплопровідність БТЕ (год) (кв.фут) 0,86

Лінійний коефіцієнт теплового розширення
від 36 С- o  до 0 Сo

від 0 Сo  до 24 Сo

від 24 Сo  до 100 Сo

від 100 Сo  до 150 Сo

42,36 10´
41,6 10´
41,6 10´
41,24 10´

Питома маса при 24 Сo 1,14
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Таблиця Д.6
Швидкість зношування термотривких полімерів, наповнених сферичними та волокнистими
дисперсними матеріалами, під час випробувань у поршневих компресорах та детандерах без

мащення високого тиску [4]
У

щ
іл

ьн
ен

ня
 п

ор
ш

не
во

ї
гр

уп
и

Га
з, 

щ
о 

ст
ис

ка
єт

ьс
я

М
ат

ер
іа

л 
ущ

іл
ьн

ен
ня

Ча
с 

ви
пр

об
ув

ан
ь,

 г
од

. Робочі параметри

J, 
мк

м/
го

д.

Ре
су

рс
 р

об
от

и,
 г

од
.

Тиск газу, МПа

,
м/с

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11
Компресор 2РК-1,5/220БС (НВО «ЛенНПхіммаш», м. Санкт-Петербург)

Поршень
IV

ступень
Повітря

Ф4К20 200 7 20 18,4 393 1,2 1,3 1150
Графелон-20 200 7 20 18,4 393 1,2 0,68 2200

Флубон-
15/20 200 7 20 18,4 393 1,2 0,19 8330

Компресор СД-1,6/2,0 (м. Санкт-Петербург)

Поршень
III

ступень

Вуглекислий
газ

АО-1500 2450 - 7,5 6 373 1,2 0,17 8000
АФГ-80ВС 1065 - 7,5 6 373 1,2 0,12 11000

2П-1000 7903 - 7,5 6 373 1,2 0,1 14000
Ф4К20 6550 - 7,5 6 373 1,2 0,08 17000
АФГМ 1650 - 7,5 6 373 1,2 0,07 21000
АМС-1 4162 - 7,5 6 373 1,2 0,06 23000

Флубон-
15/20 1020 - 7,5 6 373 1,2 0,02 70000

Компресор TG3S P -100/150 (Юрковецький спиртзавод, Вінницька обл.)
Поршень

III
ступень

Вуглекислий
газ

Ф4С15 4000 8  7 8 7 373 1,9 4000
Флубон-

15/20 3766 8  7 8 7 373 1,9 12000

Компресор 2ШЛК-1420 (ВО «Азот», м. Новомосковськ)

Шток IV
ступень

Азото-
воднева
суміш

Ф4К20 2830 2,7 6,4 - 379 4,2 0,43 4000
Флубон-

15/20 2830 2,7 6,4 - 379 4,2 0,4 40000

Шток V
ступень

Азото-
воднева
суміш

Флубон-
15/20 2830 6,4 15 - 409 4,2 0,18 7000

Шток VI
ступень

Азото-
воднева
суміш

Ф4К20 (в) 15 32 26 381 4,2 (в) -

Текстоліт-ІІІ (в) 15 32 26 381 4,2 (в) -
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Продовження табл. Д.6
Флубон-15/20 2830 15 32 26 381 4,2 0,18 7000

Компресор 6ГМ16-140/200 (ВО «Лентехсгаз», м. Санкт-Петербург)
Поршень

VI
ступень

Кисень
Флубон-15/20 1200 - 19 - 381 4 0,23 4000

Ф4К20 250 - 19 - 381 4 (а) 250

Компресор 2ГМ4-1,3/12-250 (ВО «Лентрансгаз», м. Санкт-Петербург)

Поршень
I

ступень

Природний
газ

Флубон-15/20
(ущільнювальні

кільця)
2030 1 3 - 373 1,88 0,05 20000

Текстоліт-ІІІ
(направляючі

кільця)
2030 1 3 - 373 1,88 0,12 4000

Поршень
II

ступень

Природний
газ

Флубон-15/20
(ущільнювальні

кільця)
2030 3 5,8 - 343 1,88 0,04 20000

Текстоліт-ІІІ
(направляючі

кільця)
2030 3 5,8 - 343 1,88 0,07 4000

Поршень
III

ступень

Природний
газ

Флубон-15/20
(ущільнювальні

кільця)
2030 5,8 11,8 - 353 1,88 0,05 20000

Чавун (б)
(ущільнюючі

кільця)
150 5,8 11,8 - 353 1,88 (а) 150

Текстоліт-ІІІ
(направляючі

кільця)
2030 5,8 11,8 - 353 1,88 0,13 3000

Поршень
IV

ступень

Природний
газ

Флубон-15/20
(ущільнювальні

кільця)
2030 11,8 23 - 363 1,88 0,11 8000

Чавун (б)
(ущільнюючі

кільця)
50 11,8 23 - 363 1,88 (а) 50

Текстоліт-ІІІ
(направляючі

кільця)
2030 11,8 23 - 363 1,88 0,09 3000
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Продовження табл. Д.6
Компресор 2ГМ4-1,3/12-250 (ВО «Уралтрансгаз», м. Єкатеринбург)

Поршень I
ступень (1)
II ступень

(1)
III ступень

(1)
IV ступень

(1)

П
ри

ро
дн

ий
 г

аз

Флубон-ДМ-1 2778 2778

Флубон-ДМА 2778 1,1
5 3,7 - 393 3,7 (а) 2778

Флубон-ДМБ 2778 3,7 7,2 - 253 3,7 (а) 2778
Флубон-ГС-1 2778 2778
Флубон-ДМГ-

С-1 2778 7,2 13 - 348 3,7 (а) 2778

Флубон-
К15ВВ5 2778 13 24 - 373 3,7 (а) 2778

Поршень
I ступень

(1)
II ступень

(1)
III ступень

(1)
IV ступень

(1)

П
ри

ро
дн

ий
 г

аз

Флубон-15/15 3533 <0,5 10000
Флубон-15/20 3533 <0,5 10000

Флубон-15/30 3533 1,1
5 3,7 - 393 3,7 <0,5 10000

Флубон-15/20 3533 3,7 7,2 - 253 3,7 <0,5 10000
Флубон-ПВ 3533 7,2 13 - 348 3,7 <0,5 10000

Флубон-
К5ВВ15 3533 13 24 - 373 3,7 <0,5 10000

Флубон-
К10ВВ10 3533 <0,5 10000

Флубон-
К15ВВ5 3533 <0,5 10000

Поршень I
ступень

II ступень

III ступень

IIІ ступень

П
ри

ро
дн

ий
 г

аз Флубон-15М 3200 1,1
5 3,7 - 393 3,7 0,002 >25000

Флубон-15М 3200 3,7 7,2 - 253 3,7 0,002 >25000
Флубон-15М 3200 7,2 13 - 348 3,7 0,002 >25000

Ф4К20 2700 7,2 13 - 348 3,7 (a) 2700

Поршень

 III ступень

III ступень

IV ступень

IV ступень

IV ступень

IV ступень

П
ри

ро
дн

ий
 г

аз

Бронза (б) 330 7,2 13 - 348 3,7 (a) 330

Чавун (б) 150 7,2 13 - 348 3,7 (a) 150

Флубон-15М 3200 13 24 - 373 3,7 0,002 >25000

Ф4К20 (б) 2700 13 24 - 373 3,7 (a) 2700

Бронза (б) 300 13 24 - 373 3,7 (a) 300

Чавун (б) 50 13 24 - 373 3,7 (a) 50
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Продовження табл. Д.6
Компресор 4М10-40/70 (Гелієвий завод, м. Оренбург)

Поршень
IV

ступень

Сухий
азот

(

)

Флубон-ДМ 8000 3,5 7 - 333 3,9 0,06 >2000
0

АФГМ 24 3,5 7 - 423 3,9 (a) 24

Ф4К20 6 3,5 7 - 433 3,9 (a) 6

Детандер ДСД 82/180 (Завод синтетичних речовин, м. Новочеркаськ)

Поршень Повітря

Флубон-ДМА 1500 7 0,6 - 143 1,1 0,8 >2500
0

АФГМ
(холодне

пресування)
150 7 0,6 - 143 1,1 (a) 150

АФГМ (гаряче
пресування) 300 7 0,6 - 143 1,1 (a) 300

АФГ-80-ВС 150 7 0,6 - 143 1,1 (a) 150
Компресор 3ГП-12/35 (Завод синтетичних речовин, м. Новочеркаськ)

Поршень
III

ступень

Сухий
азот

Флубон-ДМА 600 1,2 3,5 - 373 3 0,63 4000
АФГМ 700 1,2 3,5 - 373 3 (a) 700

АФГ-80ВС 250 1,2 3,5 - 373 3 (a) 250
Компресор для стискання повітря (Комбінат харчових концентратів, м.

Дніпропетровськ)
Поршень
II ступень

Вологе
повітря

Флубон-15/20 1500 0,1 1,1 - 368 3 0,208 15000
Рулон 300 0,1 1,1 - 368 3 (a) 300

Повітряно-гідравлічний компресор (Комбінат харчових концентратів, м.
Дніпропетровськ)

Поршень Вологе
повітря

Флубон-15/20 600 0,1 0,8 - 433 - 0,146 6000
Рулон 200 0,1 0,8 - 433 - (a) 200

Компресор 4М40-680/22-320 (ВО «Азот», м. Рівне)

Шток II
ступень

Азото-
воднева
суміш

Флубон-15/20
(ущільнювальні

кільця)
21300 4,5 9 - 348 4,5 0,0043 40000

Капролон-В (б)
(ущільнювальні

кільця)
10000 4,5 9 - 348 4,5 (a) 10000

Текстоліт-ІІІ
(протиекструзі

йні кільця)
21300 4,5 9 - 348 4,5 0,027 6400

Шток III
ступень

Азото-
воднева
суміш

Флубон-15/20 6536 9 16,
5 - 388 4,5 0,015 8000
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Продовження табл. Д.6
Циркуляційний компресор 2ГМ16-20/42-60СМ2 (м. Санкт-Петербург)

Шток Водень
Флубон-15/20 6500 3 4 - 353 3,1 0,15 1980

0
Ф4К20 8000 3 4 - 353 3,1 0,33 9000

Компресор 3ГП-5/220 (ВО «Лентехсгаз», м. Санкт-Петербург)
Поршень
V ступень

Сухий
азот Хіманіт-С 800 - - 10 393 2 0,32 5800

Поршень
VI

ступень

Сухий
азот

АФГМ 442 7 22 14,4 378 2 2,53 740
Ф4К20 803 7 22 14,4 378 2 1,88 1000

Флубон-ДМ-2 784 7 22 14,4 378 2 0,37 5000
Флубон-
К15ВВ5 803 7 22 14,4 378 2 0,22 8400

Компресор 3С2СГП-6/30 (ВНДІ «Гелійтехніка», м. Москва)

Поршень
III

ступень

Сухий
гелій

Флубон-15/20
(ущільнюваль

ні кільця)
683 0,7 1,6 1 418 3 0,72 2000

Ф4К20
(ущільнюваль

ні кільця)
683 0,7 1,6 1 418 3 0,39 4200

Флубон-15/20
(ущільнюваль

ні кільця)
683 0,7 1,6 1 418 3 0,27 6000

Флубон-15/20
(унаправляюч

і кільця)
683 0,7 1,6 1 418 3 0,22 7400

Компресор 2РВ-3/220 (ВО «Азот», м. Новомосковськ)

Поршень
III

ступень

Аргон
(насич
ений
газ)

Флубон-15/20 1294 1,2 5,8 5,8 523 2 0,23 2000

Ф4К20 400 1,2 5,8 5,8 523 2 (a) 400

Поршень
IV

ступень

Аргон
(насич
ений
газ)

Флубон-15/20 1294 5,8 7 5,5 373 2 0,054 9000

Ф4К20 400 5,8 7 5,5 373 2 (a) 400

 (а) – повний ресурс роботи; (б) – при повному змащуванні; (в) – нероботоздатний; (1) на
кожній ступені досліджені всі матеріали,  що приведені в колонці 3;  цифри в колонках 5-9
відносяться до параметрів ступенів; цифри в колонках 10-11 відносяться до певного ступень
для всіх матеріалів.
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Таблиця Д.7
Фізико-механічні властивості самозмащувальних антифрикційних матеріалів

Марка Границя текучості,

МПа
Модуль

пружності
410´ , МПа

Те
пл

ос
ті

йк
іс

ть
 п

ри
 5

0

М
П

а,
 ˚С

Тв
ер

ді
ст

ь 
по

 Б
рі

не
лю

,

Н
В

Коеф. лін.

терм.

розширення
5 110 , K -´

розтяг розтяг

ФАК20
13,7-15,7 20,8-21 0,063 - 40-50 10-12

BARS 701
114 265 0,34 300 306 3

BARS 702
86 270 0,4 307 354 3

BARS 725М
52 190 0,374 309 255 3

BARS 735
38 260 0,467 320 400 3

Таблиця Д.8
Інтенсивність зносу композитів на повітрі та їх фрикційні властивості

Марка

Середня швидкість зношування,

мкм/год Інтенсивність зносу,

мм/мм шляху 1110-´

Коефіцієнт

тертяперші

100 год

другі

100 год

після 200

год

ФАК20 1,3 1,3 1,3 30 0,4-0,5

BARS 701 0,78 0,78 0,74 17 0,06-0,12

BARS 702 0,7 0,65 0,68 16 0,05-0,1

BARS 735 0,16 0,27 0,22 5,1 0,04-0,08
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	У лабораторії знаходяться вогнегасники марки ВВК-2 (вуглекислотний) для гасіння пожежі в приміщенні. Згідно НАПБ Б.03.001-2004 для приміщень категорії В площею від 25 до 50  з зарядом вогнегасної речовини 5 кг необхідно 3 вогнегасника.
	У лабораторії знаходяться вогнегасники марки ВВК-2 (вуглекислотний) для гасіння пожежі в приміщенні. Згідно НАПБ Б.03.001-2004 для приміщень категорії В площею від 25 до 50  з зарядом вогнегасної речовини 5 кг необхідно 3 вогнегасника.


