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ВСТУП
Сучасна різноманітність конструкцій транспортних машин завдячується
передусім винайденню двигуна і механізмів для отримання корисного людині
робочого ефекту, що вивільнює від виконання важкої мускульної праці. У ході
технічних і технологічних нововведень сформувалася структура транспортної
машини, у якій привод є основною її частиною, що приводить в рух і забезпечує
функціонування робочих органів. Сьогодні привод транспортних машин включає двигун певного типу і трансмісію. Трансмісія слугує для передачі енергії
двигуна до робочого органу і може бути механічною, електричною, гідравлічною, пневматичною і комбінованою [1]. Від правильного вибору приводу, його
компоновки залежать основні експлуатаційні й економічні показники, зокрема
ККД машини, її довговічність та економічність.
Приводом найпростішого виду є ручний або ножний привод, де застосовується сила м’язів людини. Він зберігся у деяких випадках і до сьогодні,
наприклад, це рульове та педальне, важільне керування машиною.
Кінний привод, що є розвитком ручного приводу, де зусилля людини замінено тяговою силою тварин, на сьогодні втратив своє значення і актуальність.
Перспективнішим є механічний привод від повітряного чи рідинного тиску.
Перші механічні приводи були відомі у глибокій давнині, про що свідчать
археологічні знахідки й реконструкції пристроїв вітрових і водяних млинів, а
також різноманітних пристроїв давніх цивілізацій. Такі приводи працювали на
основі переливання води чи пересипання сипучих матеріалів з однієї ємкості в
іншу, або важільної противаги спеціально підібраних вантажів, з’єднаних
канатами, що намотувалися на спеціальні барабани. Відомі також давні приводи
на парі.
Механічний привод виконувався і виконується до сьогодні на основі:
вітряків, водяних коліс і турбін, парових машин, двигунів внутрішнього
згорання і електричних двигунів. Природно, технічний рівень такого приводу
завжди відповідає технічному рівню і характеризується техніко-економічними й
експлуатаційними показниками. Сьогодні він виконується на основі широкої
гами конструкцій двигунів різних типів (гідро-, пнемо-, електродвигунів, двигунів внутрішнього згорання, турбінного устаткування тощо) та елементів трансмісії – різноманітних передач, муфт, а також пристроїв керування.

8

Сучасні конструкції приводів відрізняються не тільки високою надійністю,
а й керованістю їх робочими характеристиками в широких межах. З широким
застосуванням мікропроцесорів, мікроконтролерів сучасні приводи отримали
автоматичний та комп’ютеризований контроль та керування. Суттєво розширився асортимент приводів, які знаходять щоразу більше застосування в транспорті, особливо для автоматизації та роботизації технологічних процесів в
машинах. Широкими темпами розвиваються приводи, які при суттєвому
зменшенні габаритів і маси, забезпечують високу потужність, надійність тощо.
Технічне вдосконалення транспортних машин забезпечує ріст швидкостей,
збільшення вантажності і тоннажу, зниження питомої ваги палива, спеціалізацію
засобів транспорту (застосування танкерів, рефрежираторів, контейнеровозів,
рудовозів та ін. на морському транспорті, спеціалізованих вагонів на залізних
дорогах, гелікоптерів спеціального призначення в авіації). У промисловому
транспорті значно зростає питома вага неперервного транспорту, особливо
конвеєрного. Усе це висуває високі вимоги до компетентності, рівня знань та
вмінь сучасних фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі
знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальностей 015 Професійна освіта (Транспорт)
та 014 Середня освіта (трудове навчання та професійна освіта). З цією метою
зміст навчального посібника «Приводи транспортних машин» складається із
семи тематичних розділів. Перший розділ присвячено загальним поняттям про
приводи транспортних машин. У другому розділі розглядаються принципи
функціонування, основи розрахунків, елементи та схемотехніка електроприводів
електричного привода. Третій розділ присвячено механічному приводу. У
четвертому розділі, у якому охарактеризований гідравлічний привод, подаються
основні принципи розрахунків параметрів гідродинамічного і гідростатичного
(об’ємного) привода, а також основні конструкції й принципи роботи насосів та
гідроциліндрів, наведено схемотехніку гідроприводів. У п’ятому розділі описаний пневматичний привод. Тут подано основні відомості про пневматичний
привод, його схемотехніку, а також конструктивні варіанти пневмоприводів для
роботи під різним навантаженням. У шостому розділі подаються основні
відомості про комбінований привод. Сьомий розділ присвячено основним
принципам надійності приводів машин.
Отже, навчальний посібник «Приводи транспортних машин» дає знання
про будову, конструкцію, принципи функціонування та технічні показники
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типових, спеціальних, комбінованих конструкцій приводів машин, схемотехніку
приводів, що включає схеми їхнього керування, а також основні принципи
проектування приводів машин. Озброєний такими знаннями фахівець зможе
розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані із застосуванням схемотехніки, основних принципів проектування приводів транспортних машин, а
також їхнє раціональне застосування й обслуговування.
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО ПРИВОДИ ТРАНСПОРТНИХ МАШИН
1.1 Поняття про привод і його призначення
Привод – пристрій для приведення в дію машин і механізмів, або робочого
органу машини. Також приводом називають силове обладнання, трансмісію і
систему керування, які забезпечують дію механізмів машини та робочих органів
[2]. Це може бути або привод ведучих колісних пар рухомої транспортної
машини, або привод систем вентиляції, охолодження і мащення агрегатів, або
привод допоміжних пристроїв, вимірних приладів, устаткування периферії
комп’ютерів, електроніки тощо. Загалом, від двигуна до виконавчої ланки
механічна енергія (потужність) перетворюється в різних передачах, деталі та
з’єднання яких розглядаються в курсі «Деталі машин» [1]. Такі передачі
зазвичай в конструктивних і технологічних задумах об’єднані у модулі, що
називаються чи редукторами, чи мультиплікаторами та є досить типовими для
різних галузей техніки.
Привод складається з джерела енергії, перетворювача енергії й системи
механічних передач і муфт, що забезпечують передачу енергії (руху) до вихідних, виконавчих ланок механізмів і машини, а також механізмів і апаратури
керування. Джерелом енергії слугує двигун (паливний, електричний, механічний, гідравлічний, пневматичний та ін.) чи пристрій, що віддає наперед нагромаджену механічну енергію (пружинний, інерційний, гирьовий механізм та ін.).
Джерелом енергії у приводі також може бути мускульна сила.
Усі приводи підпорядковуються єдиним законам передачі та перетворення
механічної енергії незалежно від способу кріплення, виділення в окремий
модуль, джерела енергії, діапазону динамічних параметрів, габаритів привода.
Тому розрахунок всіх типових деталей виконується за стандартними методиками, в яких лише враховуються особливості конструкції й експлуатаційні умови
приводу при формуванні вихідних даних і виборі розрахункових коефіцієнтів
корекції [2].
Приводи мають забезпечувати надійний кінематичний і силовий зв’язок
між двигуном чи іншим ведучим елементом й виконавчим органом. До приводів
також висувається низка вимог: простота конструкції та в експлуатації,
економічність, достатня надійність і високий ККД.
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1.2 Класифікація приводів машин
За характером розподілення енергії розрізняють груповий, індивідуальний і
багатодвигунний привод [2].

Рисунок 1.1 – Схеми приводів:
а – однодвигунний, б – індивідуальний, в, г – комбінований;
1 – двигун (ДВЗ), 2 – зчеплення, 3 – коробка передач,
4 – карданна передача, 5 – диференціал, 6 – ведуче колесо,
7 – електродвигун (М), 8 – пружна муфта, 9 – гальмо, 10 – редуктор,
11 – гідронасос, 12 – запобіжний клапан, 13 – розподільний пристрій,
14 – гідроциліндр, 15 – шестерня, 16 – гідродвигун, 17 – бак
У груповому приводі рух від одного двигуна передається групі робочих
машин чи механізмів через одну чи декілька передач. У приводі з одним
двигуном (рис. 1.1, а) з кількома виконавчими механізмами енергія від двигуна 1
до кожного з них передається механічною трансмісією, що включає кілька
передач. Такий привод майже повністю витіснений індивідуальним приводом, у
якому кожна робоча машина має власний двигун з передавальним механізмом.
Такий привод дає змогу працювати за найвигіднішій частоті обертання, здійснювати швидкий пуск машини і гальмування, здійснювати рухи реверсу. В
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електричному приводі (рис. 1.1, б) на кожний виконавчий механізм встановлено
індивідуальний електродвигун 7, він живиться від зовнішньої мережі через
пружну муфту 8, гальмо 9, редуктор 10 приводить в дію колесо 6 [2].
У багатодвигунному приводі робочі органи машини оснащені індивідуальним двигуном і власними передавальними механізмами. Такий привод дає
змогу застосовувати автоматичне керування. Також конструкція стає компактною [2].
У комбінованому (автономному) приводі основний двигун 1 (рис. 1.1, г),
нагнітає робочу рідину в гідродвигун1 16. У дизель-пневматичному приводі
стиснуте повітря подає компресор до пневматичного двигуна.
Найпоширенішим у машинах є гідропривод, у якого робочі органи приводяться в дію від дизельного двигуна, завдяки насосному обладнанню і
гідродвигунам. У такому приводі гідронасос 11, що приводиться в дію первинним двигуном 1 (як правило дизельним), забирає мастило з бака 17 і через
розподільний пристрій 13 спрямовує в гідроциліндр 14 чи гідродвигун 16 реверсивної дії, який через редуктор 10 обертає шестерню 15. Запобіжний клапан
12 слугує для зменшення тиску мастила, зливаючи його надлишок у бак [2].
За призначенням приводи машин поділяються на стаціонарний, тобто
встановлений нерухомо на рамі чи фундаменті; пересувний, що застосовується
на рухомих робочих машинах; транспортний, що застосовується для різних
транспортних засобів.
Як стаціонарний привод, найбільш розповсюджений електричний привод, у
якому джерелом механічної енергії є електродвигун; на пересувних робочих і
транспортних машинах застосовуються головно теплові двигуни з безпосередньою механічною чи електричною передачею.
Також поширеними є гідропивод і пневмопривод машин, у яких енергія
стиснених рідин чи газів перетворюється в механічну енергію гідро- і
пневмодвигунами.
На транспортних машинах застосовуються головно теплові двигуни з
безпосередньою механічною чи електричною передачею. Також поширеними є
гідропивод і пневмопривод машин, у яких енергія стиснених рідин чи газів
перетворюється в механічну енергію гідро- і пневмодвигунами.

1

Застосовується у конструкціях дизель-гідравлічних приводів.
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У сучасних автотранспортних машинах головно виконується обертальний
рух приводного вала робочого органу, необхідні параметри якого можна
забезпечити застосуванням як стандартних, так і спеціальних двигунів, муфт і
механічних передач.
За типом двигунів розрізняють такі приводи [2]: з електродвигунами, з
двигунами внутрішнього згоряння, з паровими та газовими двигунами, гідро- та
пневмодвигунами.
Приводи також поділяють залежно від виду енергії, що в них
застосовується (рис 1.2).

Рисунок 1.2 – Класифікація приводів за видами енергії, що в них застосовується
Приводи залежно від величини і напрямку передачі заданої потужності
умовно поділяють на групи [1]:
Тягові приводи призначені приводити в рух тяговий і допоміжний рухомий
склад автотранспортної машини, передаючи на колеса значний тяговий момент,
і відрізняються передачею високих потужностей при відносно нестрогих
вимогах до точності й плавності ходу. До таких приводів також належать ті
приводи, які здійснюють головні рухи машини, в тому числі приводи різних
поворотних механізмів, причому ці приводи часто отримують енергію не від
тягових, а від автономних двигунів.
Розподільні приводи, як видно з їхньої назви, призначені для розподілу
механічної потужності між декількома системами споживання. Ці приводи
відрізняються від групових тим, що від одного джерела приводяться різні
виконавчі ланки, з різними динамічними параметрами, а передачі можуть мати
зовсім відмінні конструкції. Це системи вентиляції, циркуляції мастила,
тормозні, віброзахисні системи, різні допоміжні агрегати тощо. Джерелом
енергії для розподільних приводів є вихідний вал двигуна, а ланки-споживачі
можуть бути в довільному направленні і на різній відстані від двигуна. Тут, для
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незалежного регулювання різних потоків потужності застосовують, водночас із
передачами з евольвентним зачепленням (зубчасті, черв’ячні передачі), часто
застосовують передачі з гнучкими ланками (ланцюгові, пасові передачі, фрикційні диски і колеса). У деяких конструкціях транспортних машин іноді тяговий
привод є однією з віток розподільного приводу. Основною ознакою розподільних приводів є приєднання до валу двигуна, а іноді і до обох його хвостовиків
розподільного редуктора з декількома вихідними валами.
Агрегатні приводи призначені приводити в рух піднімачі, лебідки, конвеєри, транспортери, навантажувальні платформи, робочі органи допоміжних
машин у широкому діапазоні потужностей (≈ 5…100 кВт). Їхня головна особливість – забезпечення точної співвісності й мінімального перекосу валів двигуна і
редуктора, які з’єднуються муфтами різних конструкцій. Тому такі приводи
часто виконуються окремим агрегатом на рамі чи станині (рис. 1.3), а з
виконавчими органами з’єднуються відносно гнучкими ланками – пасовими і
ланцюговими передачами, стрічковими чи ланцюговими конвеєрами, тросами
на барабанах тощо.

Рисунок 1.3 – Загальний вигляд і схема агрегатного привода на
основі черв’ячного редуктора
Сервісні приводи приводять у рух різні допоміжні чи вимірні органи.
Характерна особливість таких приводів − періодичний режим роботи з частими
переривами. Сервісними приводами оснащені всі малопотужні допоміжні
механізми, наприклад, очищувачі скла.
Приводи, що застосовуються для вимірних пристроїв, не належать до
силових, але вимагають високої плавності й, особливо, точності ходу.
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1.3 Основи вибору типу двигуна привода машин
Тип двигуна вибирається з урахуванням низки таких чинників [2]:
1) призначення механізму чи машини, для якої проектується даний привод;
2) наявності того чи іншого джерела енергії;
3) величини споживчої потужності;
4) обмежень в масі, габаритних розмірів і умов роботи привода;
5) режиму роботи привода і забезпечення відповідної механічної характеристики.
Призначення машини обумовлює основні вимоги до привода, специфіку
його роботи і параметричні характеристики. При цьому враховуються мобільність, зовнішнє середовище, температурні умови тощо. Наявність електроенергії визначає вибір електропривода як найпростішого і надійного.
Залежно від потужності що споживається, а також від обмежень за масою і
габаритними розмірами, вибирається той чи інший тип електродвигуна або
двигуна внутрішнього згорання. Вибраний двигун має задовольняти таким
умовам [2]:
1) забезпечувати момент, достатній для розгону механізму із заданим прискоренням, а при гальмуванні двигуном – уповільнення заданої величини;
2) при роботі у заданому режимі не повинен відчувати тривалих перевантажень, що ведуть до перегріву електродвигуна чи прискореного зношування
двигуна внутрішнього згорання.
Потужність двигуна завжди відносять до визначеного режиму роботи.
Розрізняють три нормальних режими роботи двигунів: тривалий, короткочасний
і повторно-короткочасний. При тривалому режимі роботи двигун нагрівається
до температури, яка досягає певного режиму і відповідає режиму усталеної
роботи. Проте, при короткотривалому режимі роботи такого не відбувається.
При повторно-короткочасному режимі відбувається пуск і зупинка двигуна, при
цьому нагрів електродвигуна і можливість реалізації заданої потужності визначається тривалістю включення по відносному часі за цикл, рівний 10 хв. За
величиною тривалості включення розрізняють чотири основних повторнокороткочасних режимів роботи (табл. 1.1) [3].
Режим роботи є позитивним, якщо час одного циклу роботи перевищує
10 хв.
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Таблиця 1.1 – Основні повторно-короткочасні режими роботи механізмів машин
Режим роботи
Застосування в часі (год/рік)
Кількість включень в 1 год
Легкий
Середній
Важкий
Дуже важкий

Рідке (1000)
Рідке і середнє (2500)
Середнє і часте (5000)
Часте

до 60
60-120
120-240
240-480

1.3.1 Встановлення типу привода та його характеристик
При проектуванні приводів вибирають передусім тип енергії (тепловий чи
електричний) та характеристику привода (потужність, момент, частоту обертання тощо), які залежать від джерела енергії, вимог автономності, способу
приводу як основних робочих механізмів, так і інших, що забезпечують корисну
роботу машини.
Залежно від первинного джерела енергії приводи поділяють на [2]:
автономні – які не залежать від системи енергопостачання;
неавтономні – ті, що залежать від системи енергопостачання, тобто з
живленням від промислових електричних сіток.
До автономних приводів належать устаткування з двигунами внутрішнього
згорання і з газотурбінними двигунами, а також з електродвигунами, що живляться від акумуляторів, сонячних батарей. До неавтономних приводів відносять
устаткування з електродвигунами, які живляться від сіток змінного струму,
пневмодвигунами чи гідродвигунами, що живляться від спеціалізованих компресорних станцій.
Основні вимоги, що висуваються до силового приводу: відповідність
потужності і гнучкості характеристики (тобто зміна крутного момента і частоти
обертання залежно від умов роботи виконавчих органів), достатня надійність,
довговічність, невелика маса і економічна ефективність.
Потужність силового привода – це номінальна встановлена потужність
усіх двигунів
   i ,

де  i – номінальна потужність двигуна, кВт.
Гнучкість характеристик – здатність силового приводу автоматично чи за
участю оператора у процесі роботи швидко пристосовуватися до зміни
навантаження і частот, циклів руху виконавчих органів. Гнучкість характе-
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ристики залежить від коефіцієнта пристосовування, діапазону регулювання
частоти обертання валів силового приводу і прийманість [33].
Коефіцієнт гнучкості характеристики визначається відношенням зміни
частоти обертання до спричиненого ним відхилення моменту навантаження
kг 

n
,
M

або пропорційний до передатного відношення і обернено пропорційний до
коефіцієнта перевантаження
kг 

u 21

kп .

Для гнучких приводів kг  2...4 , для жорстких – kг  1...2 .
Інколи застосовують поняття коефіцієнт жорсткості
kж 

1
.
kг

Прийманість двигуна – це інтенсивність здійснення перехідних процесів,
тобто час, протягом якого двигун і силовий привод реагують на зміну навантаження і змінюють частоту обертання [33].
Пристосовуваність – властивість силового приводу змінювати крутний
момент і частоту обертання залежно від моменту опору. Власна пристосовуваність – властивість двигуна пристосовуватися до зовнішнього навантаження.
Штучна пристосовуваність – властивість трансмісій пристосовувати характеристику двигуна до зміни зовнішнього навантаження [33].
Коефіцієнтом пристосовування чи перевантаження називають відношення
найбільшого крутного моменту до номінального крутного моменту
kп 

М max
.
МH

Діапазон регулювання частоти обертання R – це відношення максимальної
частоти обертання до номінальної
n
R  max .
nH

Якщо в силовий привод входять засоби штучного пристосовування, то
kп  kпдkпт , а діапазон регулювання частот обертання R  Rд Rт .

де k пд і Rд – відповідно коефіцієнт пристосовуваності і діапазон власного
регулювання в межах установлених режимів роботи двигуна;
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kпт і Rт – відповідно коефіцієнт пристосовуваності та діапазон власного

регулювання в межах установлених режимів роботи засобів штучної
пристосовуваності, які входять у силовий привод (трансмісію).
Коефіцієнти k пд і Rд залежать від типу двигуна та виду енергії, що застосовується. Якщо значення таких коефіцієнтів є меншими за необхідні для умов
експлуатації машини, то в кінематичному ланцюзі передбачають засоби штучного пристосовування, тобто встановлюють між двигунами і виконавчими органами проміжні гідравлічні чи електромагнітні муфти ковзання, турботрансформатори та коробки передач.
Відносна маса двигуна чи маса, яка припадає на 1 кВт, впливає на
матеріалоємність і габарити привода машини.
Економічна ефективність силових приводів з двигунами різних типів
визначають на основі даних експлуатації чи експериментально. Вона залежить
від розтрати енергії, мастильних матеріалів, їхньої вартості, коефіцієнта використання потужності первинних двигунів, затрат на обслуговування тощо.
Придатність двигуна того чи того типу і необхідних засобів штучної
пристосовуваності для приводів транспортних машин встановлюється їхніми
характеристиками та техніко-економічними показниками. При виборі типу
двигуна, способу передачі енергії до виконавчих органів і розробки схеми
компоновки всього силового приводу слід підбирати поєднання характеристик і
цих показників таким чином, щоб найповніше задовольняти вимоги, що
ставляться до конкретної машини.

1.3.2 Основні характеристики двигунів силових приводів
1.3.2.1 Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) приводів
Двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ) поширені головно в конструкціях
транспортних машин. Вони є незалежними джерелами енергії, дають виграш у
потужності, що припадає на одиницю їхньої маси. Водночас експлуатація ДВЗ
пов’язана з високою вартістю, складністю автоматизації, неможливістю
реверсування. Вони мають обмежений ресурс, проблеми із запуском за дії
низьких температур.
ДВЗ працює за рахунок використання енергії від спалювання підготовленої
суміші палива і повітря для приведення в обертальний рух колін частого вала.
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За видом споживаного палива і способом його запалювання розрізняють
такі ДВЗ [34]:
– які працюють на бензині чи газі із запалюванням паливо-повітряної суміші,
електричною іскрою;
– дизельні двигуни, які працюють на дизельному пальному із запаленням
стиском.
Дизельні двигуни працюють на дешевшому паливі, мають відносно високий ККД (30 – 37 %). Як правило їхній ресурс складає 6000 – 8000 год. ДВЗ
мають велику масу, їх важко запустити у холодну пору, вони дуже чутливі до
перевантажень. ДВЗ запускають виключно відєднаними від навантаження. На
потужність ДВЗ істотно впливають метеорологічні параметри навколишнього
середовища (тиск, температура, вологість). Тому виведення ДВЗ на робочий
режим передбачає деякий час на нагрівання, а також встановлення мащення
спряжених поверхонь тертя. Відповідність ДВЗ заданим умовам роботи
визначається їхньою зовнішньою характеристикою і конструкцією2.
Зовнішньою чи механічною характеристикою ДВЗ називається зміна
потужності, крутного моменту і питомої розтрати палива залежно від частоти
обертання колінчатого вала.
Забезпечення рівноваги між моментом опору виконавчого механізму і
крутним моментом двигуна здійснюється спеціальними регуляторами джерел
енергії, що змінюють відповідно кількість палива і повітря чи паливної суміші.
Коли паливо подається з обмеженням, застосовується збіднена паливна
суміш, то частота обертання валу двигуна зменшиться і він не розвине повної
потужності. Таку характеристику називають частковою.
Прийманість і пристосовуваність ДВЗ визначається конструкцією системи
підводу палива й повітря чи паливної суміші, а також динамічним моментом
інерції обертових частин шатунно-поршневої групи.
Шатунно-поршневу групу швидкісних двигунів полегшують, тому такі
двигуни мають більшу прийманість проти тихохідних. Зі збільшенням коефіцієнта власної пристосовуваності двигуна зростає стійкість його роботи при

2

Устройство и работа поршневых и комбинированных двигателей / А. С. Орлин,
В. П. Алексеев, Н. И. Костыгов и др. ; под ред. А. С. Орлина. 2-е изд. Перераб. и доп.
Москва : Машиностроение, 1970. 384 с.
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змінних режимах навантаження, що особливо важливо для двигунів приводів
транспортних машин великої вантажності.
Ефективність роботи ДВЗ на машині оцінюють середньою потужністю, що
розвивається за цикл, яка головно залежить від середньої частоти обертання,
тобто кутової швидкості.
Для підбору ДВЗ для конкретної машини дотримуються методики, суть
якої у встановленні відповідності між основними показниками і характеристиками двигуна та величиною й характером навантаження, що має долати
машина. Встановлюють3:
1) здатність двигуна стійко, без зміни, долати задане навантаження;
2) величину оптимального завантаження двигуна (нормальної потужності);
частоти обертання, приведеного до колінчастого валу моменту інерції мас рухомих деталей; параметрів систем регулювання, а також найвигіднішу форму
зовнішньої швидкісної характеристики.
Для підбору ДВЗ для транспортної машини (де ДВЗ визначає тягову здатність машини) застосовують відомі методи розрахунків тягової здатності.

1.3.2.2 Електродвигуни приводів
Електродвигуни змінного і постійного струму перетворюють електричну
енергію в механічну. Вони мають високу економічність, дають змогу реалізовувати конструкції з індивідуальними двигунами безпосередньо біля виконавчого
робочого органу. Це суттєво спрощує дистанційне керування та автоматизацію,
забезпечує постійну готовність до пуску в роботу.
Під зовнішньою чи механічною характеристикою електродвигуна розуміють залежність крутного моменту від частоти обертання, напруги, сили
струму і магнітного потоку в якорі [4].
У каталогах подають номінальні пускові та робочі характеристики, тобто
потужність, крутний момент і ККД двигуна при номінальній напрузі струму на
клемах двигуна і температурі навколишнього середовища 20°С [2].
Оскільки потужність двигуна обмежується температурою нагріву його
обмотки, то залежно від температури навколишнього середовища, умов охолод3

Двигатели внутреннего сгорания / А. С. Хачиян, К. А. Морозов, В. И. Трусов и др. Москва :
Высшая школа, 1978. 280 с.

21

ження і тривалості дії навантаження електродвигун може розвивати потужність і
момент, що відрізняється від вказаної в каталозі.
У потужних приводах застосовують асинхронні електричні двигуни
трифазного змінного струму з короткозамкненим чи фазним ротором; синхронні
трифазного змінного струму; постійного струму з різними схемами збудження.
На рис. 1.4 подано механічні характеристики таких електродвигунів. Відтак розрізняють три види характеристик [5]:

Рисунок 1.4 – Зовнішні механічні характеристики електродвигунів:
1 – синхронні електродвигуни,
2 – асинхронні двигуни змінного струму і двигуни постійного струму
паралельного і незалежного збудження,
3 – двигуни постійного струму послідовного збудження
Абсолютно жорстка (рис. 1.4, крива 1) – частота обертання при зміні
моменту стала; такою характеристикою володіють синхронні електродвигуни.
Жорстка (рис. 1.4, крива 2) – зі збільшенням моменту частота обертання
зменшується незначно; таку характеристику мають асинхронні двигуни змінного струму і двигуни постійного струму паралельного і незалежного збудження.
Гнучка (рис. 1.4, крива 3) – при великій зміні моменту значно змінюється
частота обертання; такою характеристикою володіють двигуни постійного
струму послідовного збудження.
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Для тривалих режимів роботи електродвигуни застосовуються у межах
номінального крутного моменту (точки A і A1 ), при короткочасних перевантаженнях двигуни можуть розвивати більші моменти (точка В).
Частота обертання електродвигуна і момент, що розвивається ним, можуть
змінюватися до визначеної границі автоматично без впливу яких-небудь зовнішніх регуляторів. У цьому випадку автоматичним регулятором є протиелектрорушійна сила самого двигуна, яка збільшується у міру збільшення навантаження. Така характеристика називається природною [6].
Природні характеристики електродвигунів можна змінювати за допомогою
пристроїв регулювання, на які впливає оператор. Такі характеристики називають
штучними.
Правильність вибору двигуна силового приводу залежить від точності
інформації про параметри зміни основних показників під дією навантаження і
зміни параметрів електричного живлення що дає мережа, або ж автономний
акумулятор живлення. Це крутний момент M , кількість обертів n в одиницю
часу, потужність N .
Для асинхронних двигунів змінного трифазного струму крутний момент

M пропорційний до квадрата напруги живлення, тому привод на такому двигуні дуже чутливий до коливань напруги в сітці [6]. Крутний момент обернено
пропорційний квадрату частоти струму сітки. При пуску електродвигуна сила
струму збільшується, напруга в сітці падає іноді нижче допустимих границь.
Тому такі двигуни мають мати високу здатність витримувати перевантаження
навіть в період зменшення напруги і зростання пускових моментів опору [4].
При відносно невеликій силі пускового струму ці двигуни мають розвивати
необхідний крутний момент.
Синхронний електродвигун відрізняється від асинхронного тим, що він
оснащений генератором постійного струму, який слугує для намагнічування
ротора. Тому ротор обертається синхронно з частотою обертання, пропорційною
до частоти струму і обернено пропорційною до кількості пар полюсів [4].
Частоту обертання регулюють виключно зміною частоти напруги живлення.
Момент, що розвивається двигуном, пропорційний до першого ступеня напруги.
Здатність витримувати перевантаження такого двигуна можна підвищити
збільшенням струму збудження.
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Ротор синхронного двигуна обладнаний короткозамкненою обмоткою, і
його пускові характеристики визначаються пусковою характеристикою цієї
обмотки, яка надає синхронному двигуну в початковий момент пуску властивості асинхронного короткозамкненого двигуна [4]. Для того, щоб цей двигун
почав працювати як синхронний, частота обертання його ротора має досягати
частоти струму, що можливо тільки тоді, коли момент опору трансмісії є
незначний, як правило, менше 0,6 величини номінального крутного моменту.
Після того як ротор досягне синхронної частоти обертання, двигун набуває
синхронної характеристики [4].
Основним недоліком синхронних електродвигунів є неможливість передачі
енергії від двох паралельно включених двигунів на один вал. Це зумовлено тим,
що динамічний момент двох двигунів є на порядок меншим проти одного, що
еквівалентний цим двигунам за потужністю. Також, значний динамічний
момент ротора за умов незмінної частоти обертання створює додаткові
динамічні навантаження в трансмісії. За відсутності надійного демпфірування у
трансмісії суттєво зменшує показники надійності. Суттєвим недоліком
синхронних двигунів є також необхідність потужних промислових електричних
мереж для забезпечення прямого їхнього пуску.
Основною перевагою синхронного двигуна є його здатність віддавати в
мережу реактивну потужність, необхідну для підвищення cos  .
Електродвигуни постійного струму мають гнучку характериcтику, що
забезпечує глибоке і плавне регулювання частоти обертання і крутного моменту, плавність розгону при пусках і гальмуванні при зупинках. Завдяки цим
властивостям значно спрощуються трансмісії і зменшуються динамічні навантаження в них. Такі двигуни широко застосовуються завдяки можливості працювати в автономних умовах, від батарей акумуляторів [6].
Якщо двигуни постійного струму застосовують в машинах, що живляться
від промислових мереж, постає необхідність застосування випрямлячів змінного
струму, монтувати на машині генератор, або ж генераторну станцію постійного
струму.
Частоту обертання двигунів постійного струму регулюють зміною напруги
в якорі чи сили струму збудження двигуна. Оскільки для зміни напруги на
клемах якоря електродвигуна необхідно змінити силу струму збудження,
керування двигуном постійного струму здійснюється у колах збудження, тобто в

24

колах порівняно малої потужності, що спрощує пускову апаратуру і підвищує
надійність приводу [4].
Характеристики двигунів постійного струму залежать від способу збудження. Розрізняють три основних способи збудження [6]:
За умов паралельного збудження, зі зміною навантаження, магнітний потік
не змінюється, тому границі регулювання моменту визначаються опором кола
якоря.
При послідовному збудженні магнітний потік залежить від сили струму при
навантаженні; у цьому випадку на механічну характеристику впливають
магнітний потік і опір в колі якоря.
При комбінованому збудженні сумарний магнітний потік, що діє в
електродвигуні, визначається двома складовими: постійною, що створюється
обмоткою паралельного збудження, і змінною, що створюється обмоткою
послідовного збудження.
Діапазон регулювання крутного моменту двигунів постійного струму
обмежується температурою нагріву обмотки, яка залежить від величини струму,
конструкції двигуна, його системи охолодження і тривалості режиму навантаження.

13.2.3 Газотурбінне устаткування (ГТУ) приводів
Розрізняють газотурбінні устаткування із замкнутим (рис. 1.5, а) та з
умовно замкнутим (рис. 1.5, б) циклами [7].
Робоче тіло ГТУ – газ, повітря, нагрівається в нагрівачі (рис. 1.5, а) 1 і
подається трубопроводом в турбіну 2. Здійснивши корисну роботу, робоче тіло
подається в охолоджувач 3, а далі за допомогою компресора подається у
нагрівач.
Цикл утворюється двома ізобарами (рис. 1.6) [7]: нагрів і охолодження
робочого тіла здійснюється при p  const , а розширення і стиснення –
адіабатно.
ГТУ з умовно замкнутим циклом (рис. 1.5, б) працює так. У турбіну 1
стиснене повітря попадає з нагрівача 2. З турбіни відпрацьоване повітря
викидається в атмосферу. Далі за допомогою компресора 3 повітря з атмосфери
всмоктується і нагнітається у нагрівач.
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а

б

1 – нагрівач, 2 – двигун (газова турбіна),
3 – охолоджувач, 4 – насос (компресор)

1 – турбіна, 2 – нагрівач,
3 – компресор, 4 – насос

Рисунок 1.5 – Схеми газотурбінних устаткувань
із замкнутим (а) та з умовно замкнутим (б) циклами
Для нагрівання повітря використовується енергія палива, що подається у
камеру згорання нагрівача насосом 4. При цьому, аналогічно до поршневих
двигунів, під час спалювання палива може
залишатися сталим чи тиск в камері згорання, чи об’єм газу.
Газотурбінні устаткування володіють
доброю прийманістю, великою надійністю
і високою природною пристосовуваністю.
ГТУ поділяють на одновальні, двовальні та комбіновані (рис. 1.7) [7].
В одновальних ГТУ компресор і турРисунок 1.6 – Цикл газотурбінного устаткування
біна монтуються на одному валу. При
збільшенні зовнішнього навантаження знижуються частота обертання і кількість газу, що живить турбіну, у результаті
зменшується потужність і крутний момент двигуна.
У двовальних ГТУ є дві турбіни: турбіна високого тиску, що приводить у
рух відцентровий компресор, а силова турбіна низького тиску, що виконана на
окремому валу, приводить у рух вихідний вал. Вона живиться газом від турбіни
високого тиску. Незалежність валів цих турбін дає змогу змінювати характеритику устаткування в широких границях.
Комбінована ГТУ складається з генератора газу з вільно рухомими
поршнями і одновальної газової турбіни. Генератор газу має поршневий
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компресор, поршні якого безпосередньо з’єднані з поршнями двотактного
дизеля. Стиснене в поршневому компресорі повітря через вікна подається в
камеру стиснення циліндра дизеля, куди підводиться томливо. Відпрацьовані
гази з камери дизелю при великому тиску потрапляють через вікна продувки в
газову турбіну, що приводить в рух виконавчий орган.

Рисунок 1.7 – Схеми газотурбінних устаткувань (ГТУ):
а – одновальна, б – двовальна, в – комбінована
1, 2 – компресори низького і високого тиску;
3 – камера згорання; 4 – регенератор;
5, 6 – турбіни високого і низького тиску;
7 – камера стиснення компресора; 8 – поршень;
9 – повітряна камера; 10 – вал турбіни
На рис. 1.8 представлено зовнішні характеристики ГТУ різних типів [7].
ГТУ з двовальною турбіною має більший коефіцієнт природної пристосовуваності та більшу прийманість проти ГТУ з одновальною турбіною.
Одновальні ГТУ мають менший діапазон природного регулювання.
Найкращими характеристиками володіють комбіновані ГТУ. Їхня прийманість залежить від схеми, конструкторського виконання та програми регулювання подачі палива.
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Рисунок 1.8 – Зовнішні характеристики ГТУ:
1, 2 – одновальний, 1', 2'– двовальний, 1'', 2''– комбінований;
1 – криві зміни потужності;
2 – криві зміни крутного моменту
Недоліком ГТУ є низький ККД. Одновальні та двобальні ГТУ мають
ефективний ККД, який має нижчі значення (0,12 – 0,27) проти значень ККД
двигунів внутрішнього згорання та комбінованих ГТУ (0,36 – 0,38).

1.4 Поняття про трансмісії та штучну пристосовуваність силових
приводів
Задані характеристики двигунів здебільше не можуть забезпечити необхідні
пускову характеристику і діапазон регулювання частоти обертання. Тому в
трансмісіях машин застосовують різні пристрої штучної пристосовуваності, що
дають змогу трансформувати крутний момент і частоту обертання залежно від
навантаження. Оскільки трансмісія є проміжною ланкою між двигунами і
виконавчими механізмами в машині, її застосовують для пристосовування
характеристики двигуна до характеристики механізму.
Трансмісії прийнято поділити на нерегульовані та регульовані механічні;
напівавтоматичні – механо-гідравлічні чи механо-електричні; автоматичні –
комбіновані механо-гідравлічні і механо-електричні.

28

Нерегульовані механічні трансмісії – це трансмісії, що передають рух і
енергію від двигунів до виконавчих механізмів, і складаються з валів, передавальних механізмів, які не передбачають автоматичне регулювання ні моменту, ні частоти обертання при зміні навантаження на виконавчому органі
машини. Кінематичне налаштовування таких трансмісій здійснюється вручну.
Такі трансмісії можуть забезпечувати будь-яку задану величину коефіцієнта
трансформації частоти обертання і крутного моменту.
Регульовані механічні трансмісії – забезпечують трансформацію і регулювання частоти обертання і моментів за допомогою оператора. У таких
трансмісіях частота обертання і моменти регулюються ступенями за допомогою
коробок передач на основі передач зачепленням, а також безступенево при
застосуванні механічних безступеневих коробок передач на основі фрикційних
передавальних механізмів.
Напівавтоматичні трансмісії – це механічна трансмісія, що обладнана
пристроєм, який змінює у визначених межах без участі оператора характеристики двигунів привода. Такий пристрій може виконуватися на основі гідродинамічних муфт або на основі електродинамічних муфт ковзання. Такий тип
трансмісій дає поліпшення якості пускових характеристик двигунів, короткочасної зміни частоти обертання чи згладжування нерівномірності обертання. ККД
згаданих муфт пропорційний до їхнього ковзання, тому при великому ковзанні
виділяється велика кількість тепла і тривалість роботи в такому режимі
обмежується можливостями тепловідводу. Напівавтоматичні трансмісії не
трансформують крутні моменти.
Комбінованими механо-гідравлічними чи механо-електричними трансмісіями називають трансмісії, в яких здійснюється трансформація частоти
обертання і крутних моментів. Такі трансмісії включають гідро- чи електродинамічні муфти або частіше турботрансформатор, що забезпечує безоступеневе
регулювання, коробку зміни передач для ступеневої зміни частоти обертання і
моментів. Залежно від необхідного діапазону регулювання застосовують ту чи
іншу зі згаданих типів трансмісій.
Для кожної трансмісії ККД


M 2n2
,
M1n1

або

  ku21 ,

де M1 , M 2 – крутні моменти на вхідному і вихідному валах;
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n1 , n2 – частоти обертання валів.

Передатне відношення трансмісії:
n
u21  2 .
n1

Коефіцієнт трансформації трансмісії:
k

M2
.
M1

Для кожної трансмісії є прикладені три крутних моменти: момент двигуна
M1 , робочий момент (момент опору) M 2 і опорний момент M 3 , що сприймає

опора корпуса, станини, шасі. Відтак за умовою рівноваги:
M1  M 2  M 3  0 .

Трансмісії без зовнішньої опори ( M 3  0 ) називаються муфтами. Вони
знижують частоту обертання вихідного вала за рахунок ковзання.
Для трансмісій, що понижують частоту обертання (редукторів) k  1 тобто
M1  M 2 , опорний момент M 3 є додатним (його напрям співпадає з M1 ).

Для трансмісій, які підвищують частоту обертання (мультиплікаторів)
k  1 , M1  M 2 , u21  1 опорний момент M 3 є від’ємним (його напрям не

співпадає з M1 ).
Для трансмісії-трансформатора, яка призначена для перетворення моменту
і частоти обертання, зовнішня опора обов’язкова.
Для найбільшої ефективності процесів кожного виконавчого органа машин
усі трансмісії повинні забезпечувати вимоги пускових, гальмівних і тривалих
режимів роботи, включно з перевантаженнями.

1.5 Системи керування приводами
Керування – це направлена зміна станів чи параметрів машини чи процесів
у машині відповідно до заданих алгоритмів функціонування. Така зміна машини
чи механізмів машин досягається результатом впливів безпосередньо людини
(ручне керування), або ж автоматичним керуючим пристроєм згідно програми,
яка складена на основі алгоритму функціонування (автоматичне, автоматизоване). Відтак система керування машиною є комплексом пристроїв для перетворення команд людини (пульта керування і розміщених на ньому приладів,

30

ручок, педалей, кнопок, систем передач тощо), а також пристроїв для контролю
роботи машини.
Система автоматичного регулювання роботою механізмів машин і машини
зокрема призначена для підтримання сталості чи зміни (згідно із законом)
фізичної величини, що характеризує певний процес. Наприклад, регулювання
напруги електричних мереж, швидкості руху транспортної машини.
За останні роки швидкими темпами розвиваються системи програмного
керування, слідкуючі системи, системи екстремального регулювання, оптимального керування, адаптивні системи тощо. Загалом, в основі керування є
процеси передачі й перетворення інформації.
Розрізняють такі системи керування:
За призначенням, що здійснюється завдяки органам, які призначені для
керування (кермо, важіль, муфти, мікроконтролер тощо) роботою двигунів,
гальм, виконавчих органів тощо.
За способом передачі енергії, що здійснюється завдяки енергії, що створюються в системах: електричної дії (електричні схеми), механічної дії (механічні передавальні механізми), гідравлічної дії (гідравлічні передавальні механізми), пневматичної дії (пневматичні системи), комбінованої дії (поєднання
різних видів систем, наприклад електромеханічні, гідропневматичні, гідромеханічні тощо).
За ступенем автоматизації системи керування є неавтоматизовані, напівавтоматизовані й автоматизовані. Найпростішими є неавтоматизовані системи
безпосереднього керування. Їх застосовують у механізмах і машинах, де є мала
кількість перемикання робочих режимів. Виконують їх на основі механічних,
гідравлічних, пневматичних передавальних механізмів та інших елементів.
Важільно-механічна система керування реалізується завдяки силі м’язевої
дії ноги чи руки оператора на важелі, тяги, кермо з метою керування роботою
муфт, гальм, коліс. Відтак оператор змушений затрачати відповідне зусилля на
керування, через що швидко втомлюється, а продуктивність залежить від якості
обслуговування, регулювання з’єднань і мащення.
Важільно-гідравлічна система керування реалізується завдяки застосуванню гідравлічних систем, що дають ефект підсилення механічної дії важеля.
Це суттєво підвищує продуктивність процесу керування, а оператор не відчуває
істотного опору при керуванні, що забезпечує умови комфорту.
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Складнішими є напівавтоматизовані й автоматизовані системи керування, в
яких застосовують автоматику на основі електронних, електромеханічних,
пневматичних та ін. елементах. Вони уможливлюють забезпечувати високу
продуктивність та безпечність роботи системи, а також умови комфорту для
оператора. Електронна і електромеханічна автоматика дає змогу дистанційно
керувати силовим устаткуванням, приводами машин.
Широка гама номенклатури стандартних логічних елементів на основі
електроніки, пневматики, а також готових функціональних блоків уможливлює
реалізовувати керування будь-якої складності у різних умовах. Зокрема, у
вибухо- і пожеженебезпечних середовищах добре зарекомендувало себе застосування схем керування на пневматичних логічних системах4.
Роль людини в системах автоматизованого керування зводиться до вибору
адекватних критеріїв оцінки якості протікання процесу роботи приводу, яким
керують. Досягнення оптимальних критеріїв є метою систем керування нижчих
рівнів ієрархії керування, що є автоматичними системами керування5.
Питання для самоперевірки
1. Що таке привод і які його складові?
2. Як класифікують приводи машин?
3. Які основні засади вибору типу двигуна привода машин?
4. Які основні вимоги, що висуваються до силового приводу?
5. Які основні характеристики двигунів силових приводів?
6. Які особливості застосування електродвигунів приводів?
7. Які особливості застосування двигунів внутрішнього згорання приводів?
8. Охарактеризуйте особливості газотурбінних устаткувань приводів машин.
9. Охарактеризуйте трансмісії та штучну пристосовуваність силових приводів.
10. Охарактеризуйте системи керування приводами.

4

5

Берендс Т. К., Ефремова Т. К., Тагаеваская А. А. Элементы и схемы пневмоавтоматики.
Москва : Машиностроение, 1968. 310 с.
Дородницын А. А., Коваленко И. Н., Королюк В. С. Словарь по кибернетике. [2-е изд.
перераб. и доп.] / под ред. В. С. Михалевича. Киев: Главн. ред. УСЭ им. М. П. Бажана, 1989.
366 с.
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2 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПРИВОД
2.1 ПРИНЦИПИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА
2.1.1 Загальні відомості про електропривод
Сучасний електропривод складається з електричного двигуна, електронного перетворювача електричної енергії та системи автоматичного керування
[8]. За допомогою електроприводів приводиться у рух значна кількість механізмів транспортних засобів. Вони уможливлюють автоматизувати технологічні
процеси в транспортних машинах.
Структура сучасного електропривода виконавчого механізму подана на
рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Структура сучасного електропривода виконавчого механізму
Мережа електропостачання – система, що забезпечує з’єднання електропривода із джерелом електричної енергії.
Перетворювач електричної енергії керує потоком електричної енергії, що
поступає від мережі живлення (чи акумуляторної батареї) до двигуна. Він
узгоджує параметри живлення (струму, напруги тощо) з параметрами входу
електрорушійного пристрою. Керуючи параметрами електричної енергії, перетворювач дає змогу ефективно керувати швидкістю обертання вала двигуна.
Сучасні перетворювачі виготовляються на базі потужних напівпровідникових
елементів [8].
Система керування привода входить до складу перетворювача і є мікропроцесорною системою. Метою програмування мікропроцесора є досягнення
автоматичної стабілізації швидкості обертання вала двигуна.
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Двигун електричний – це перетворювач електричної енергії в механічну.
Масово застосовуються двигуни, у яких вал виконує обертальний рух. Також
існує широкий асортимент електродвигунів, у яких вихідна ланка здійснює
лінійний зворотно-поступальний рух.
Редуктор – зубчаста або гідравлічна передача, як правило, виконана в
одному закритому корпусі, призначена для зменшення кутових швидкостей та
відповідного збільшення обертального моменту [34].
Виконавчий механізм – механізм, що безпосередньо виконує потрібну
технологічну операцію та визначає цільове призначення робочої машини
(колеса – транспортна машина, кран – вантажопідіймальна машина тощо) [34].
Система автоматизації – система, в основі якої є електронний, пневматичний чи комбінований пристрій, здатний виконувати логічні функції керування фізичними параметрами виконавчих механізмів. Ключовими елементами
є перетворювач електричної енергії, що уможливлює задавати параметри
керованого процесу. Наприклад, відповідність параметрів струму сигналів
керування та швидкості обертання вала електродвигуна привода.
Розрізняють такі схеми автоматичного керування електроприводами [4]:
Програмне – автоматичне керування згідно з наперед заданим законом
(програми).
Слідкуюче – автоматичне керування випадковими процесами, які наперед
невизначені.
Адаптивне – керування з автоматичною перебудовою структури керування,
або програми функціонування приводу для досягнення заданої дії виконавчого
органу відповідно до параметрів експлуатації механізму чи машини.
Самоналагоджувальне – автоматичне керування, за якого здійснюється
керування зміною параметрів функціонування приводу без втручання оператора.
Наприклад, сучасні електроприводи із частотним векторним керуванням
виконуються з автоматичним вимірюванням необхідних параметрів двигуна та
механізмом і з автоматичною настройкою.
Електропривод має два канали – силовий та інформаційний. Силовим
каналом передається енергія, що перетворюється. Інформаційним каналом
здійснюється керування потоком такої енергії, а також здійснюється відбір
інформації про стан системи, діагностика її несправностей (сигнали керування і
сигнали від давачів) [8].
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Силовий канал складається з двох частин – електричної і механічної, та
обов’язково містить зв’язуючий елемент – електромеханічний перетворювач.
В електричну частину силового каналу входять пристрої, за допомогою
яких передається електрична енергія від джерела (промислової електричної
сітки (для трамваїв, електропоїздів), автономного електричного генератора,
акумуляторної батареї) до електромеханічного перетворювача та зворотно й
здійснює, якщо це необхідно, перетворення електричної енергії.
Електропривод взаємодіє із системою електропостачання чи джерелом
електричної енергії, з одного боку, та із виконавчим механізмом, з другого.
Одночасно, електропривод, через інформаційний перетворювач взаємодіє з
інформаційною системою вищого рівня, часто з людиною (оператором), із
третього боку [8].
За принципом дії електрорушійного пристрою (електричного двигуна)
електроприводи можуть бути постійного або змінного струму, обертального чи
поступального руху (лінійні електроприводи) [8].
Отже, електропривод – це керована електромеханічна система. Її призначення – перетворювати електричну енергію в механічну і навпаки, а також
керувати цим процесом.
Електроприводи можуть бути безперервної або дискретної дії. В електроприводі безперервної дії всі частини електрорушійного пристрою в сталому
режимі є у стані безперервного руху. В електроприводі дискретної дії вихідний
вал (вісь) рухається нерівномірно, тобто дискретно або кроками (крокові
електродвигуни) [5].
Широке застосування електроприводу обумовлюється особливостями
електричної енергії, яка постійно готова для застосування, легко перетворюється
в інші види енергії за рахунок широкої гами перетворювачів.

2.1.2 Типи електроприводів
Електропривод може бути груповим, індивідуальним (з одним двигуном) і
багатодвигунним. Крім цього, електроприводи поділяють на такі, що регулюються та не регулюються [5].
В груповому електроприводі один електродвигун приводить в рух виконавчі
механізми через спільну трансмісію – розподільний вал з набором шківів, через
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передачу з гнучким елементом (пасова, клинопасова, ланцюгова передачі).
Окремі робочі машини з трансмісією також зв’язані пасовою передачею [8].
Відомі перші конструкції приводів, у яких гнучким елементом є канат, що
натягується системою блоків та тягарів.
В індивідуальному електроприводі кожен виконавчий механізм, машина
мають власний електродвигун з безпосереднім зв’язком. Сьогодні двигун, як
правило, конструктивно припасовуються до конкретного виконавчого механізму. З цією метою розробляється електродвигуни спеціального призначення.
Часто в такому приводі відсутні механічні передачі, оскільки електродвигун
складає одне ціле з машиною чи виконавчим механізмом і навіть виконує якусь
задану функцію [8].
У багатодвигунному електроприводі робоча машина чи виконавчий механізм має не один, а декілька чи більше двигунів різної потужності, кожен з яких
приводить у рух окремі виконавчі органи чи вузли [8].
Сьогодні широко застосовуються електроприводи, що не регулюються. Їх
частота обертання протягом роботи, навіть при зміні навантаження залишається
без зміни (насоси, вентилятори, компресори тощо). Проте за останні роки швидкими темпами розвивається і знаходить застосування автоматизований електропривод. Бурхливий розвиток мехатроніки породив новий тип приводів з
комп’ютерним керуванням.
В електроприводах, що регулюються, частота обертання робочої машини
регулюється під час роботи. Це забезпечує високу ефективність її експлуатації.
Основними технічними показниками таких електроприводів є [8]:
– діапазон регулювання (відношення максимальної робочої частоти обертання
до мінімальної, наприклад 3:1, 2:1 і т. д.);
– кількість ступенів і напрям регулювання (у сторону зменшення або
збільшення).

2.1.3 Механічні характеристики робочих машин і електродвигунів
Електродвигун, що приводить в рух робочу машину, вибирається з таким
розрахунком, щоб він задовольняв вимогам нормальної і економної її роботи як
в усталених режимах (n = const), так і в змінних режимах, наприклад при пуску,
гальмуванні, регулюванні швидкості та реверсивності, коли частота обертання і
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момент опору можуть змінюватися за значенням і знаком. Для обґрунтованого
вибору електродвигуна керуються механічними характеристиками машини і
електродвигуна [6].
Механічна характеристика робочої машини nM T  є залежністю частоти
обертання n від її статичного (що відповідає стаціонарному, усталеному
режиму руху) моменту опору M T , що створюється силами тертя і навантаженням на виконавчі механізми, що гальмують рух. Такі характеристики
визначаються теоретично й експериментально та зображуються у вигляді
графіків. Поміж них виділяють три основні групи (рис. 2.2, а) [6]:
1) Машини, у яких статичний момент опору не залежить від частоти
обертання ( MT  const ). У них момент опору в основному визначається силами
тертя, майже незмінними у межах робочих швидкостей.

а

б

1 – абсолютно жорстка, (синхронні
двигуни),
2, 3 – жорстка (3 асинхронний двигун),
4, 5 – м’яка
Рисунок 2.2 – Типові механічні характеристики робочих машин (а) і
електродвигунів (б)

1 – перша група, ( MT  const )
2 – друга група (параболічна),
3 – третя група (гіперболічна)

2) Машини, у яких статичний момент опору пропорційний до квадрата
частоти обертання. Така характеристика називається параболічною чи вентиляторною (вентилятори, турбокомпресори, відцентрові насоси, сепаратори,
гребні гвинти тощо).
3) Машини, у яких механічна характеристика нелінійно спадає. У цих
машин статичний момент опору обернено пропорційний до частоти обертання,
тобто має гіперболічний вигляд при незмінному споживанні потужності.
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Механічні характеристики електродвигунів усіх типів, крім синхронного,
мають спадаючий характер, тобто зі збільшенням навантаження на валу
(гальмівного моменту) їхня частота обертання знижується, але по-різному [5].
За ступенем жорсткості чи стійкості частоти обертання зі зміною навантаження механічні характеристики електродвигунів поділяються на три групи
(рис. 2.2, б), при яких частота обертання змінюється відповідно до 10 % та 20 %
номінальної [8]:
Абсолютно жорстка (1), таку характеристику мають синхронні двигуни.
Жорстка (2, 3), таку характеристику мають двигуни постійного струму
паралельного збудження (2) і асинхронний двигун (3).
М’яка (4, 5), таку характеристику мають двигуни постійного струму послідовного і змішаного збудження. Зауважимо, що двигуни змішаного збудження
за необхідністю можуть мати і жорстку характеристику.

2.1.4 Стійкість роботи електропривода
Щоб двигун електропривода зміг розігнати при пуску робочу машину до
робочої частоти обертання, його пусковий обертовий момент M П має бути
більший за момент опору машини M C , приведеного до валу двигуна, тобто має
виконуватися умова пуску M C > M П ( M C = M T , при n  0 ). У цьому випадку
рівняння механічного стану [6]:
M EД  М Т 

Jd
dt

(2.1)

де J – момент інерції,

 – кутова частота обертання ротора, випливає, що

d
 0 і ротор починає
dt

розганятися.
При повільному розгоні (

d
має мале значення) через великі пускові
dt

струми двигун може перегрітися, особливо при частих пусках. Такий „важкий”
пуск електроприводу є небажаним. Важкий пуск мають короткозамкнені асинхронні двигуни, жорстко з’єднані (муфтою чи зубчатою передачею) з виконавчими механізмами, особливо якщо вони працюють з ударними навантаженнями
і укомплектовані обертовими маховиками, що згладжують максимуми (піки)
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навантаження та стрибків струму. Для полегшення пуску інколи двигун
з’єднують з робочою машиною за допомогою фрикційної відцентрової муфти,
гідромуфти і електромагнітної муфти ковзання [6].
В усталеному режимі роботи електроприводу обертовий момент двигуна
M EД долає статичний момент опору М Т робочої машини (діє назустріч), тобто,

при M EД = МТ

при n  const . Отже, усталений режим роботи приводу

можливий при умові, що перетинаються механічні характеристики електродвигуна і робочої машини, наприклад в точці А, як це показано на рис. 2.3 для
привода вентилятора з асинхронним двигуном [5].
Позитивною властивістю, що притаманна всім електродвигунам, є їхня
здатність до саморегулювання, що ґрунтується на можливості розвивати двигуном обертового моменту, що рівний моменту навантаження на валу. У випадку
привода вентилятора (рис. 2.3) пуск
здійснюється при надлишковому моменті двигуна ( M П > M C ). При цьому
двигун, а з ним і робоча машина швидко
збільшують частоту обертання від нуля
до усталеної n y  const в точці перетину характеристик А, коли настає дина-

Рисунок 2.3 – Сумісна механічна
характеристика асинхронного
двигуна і вентилятора

мічна рівновага ( M EД = МТ ). Рівновага
може порушуватися під дією коливань напруги живлення асинхронного двигуна
2
( M EД ~ U ), чи зміни навантаження [6].

Якщо напруга зростає, то обертовий момент двигуна збільшується, що буде
 з більшим моментом M max

відповідати механічній характеристиці двигуна M EД

(при сталому критичному ковзанні sкр ). Рівновага порушиться, коли M EД > МТ .
Електропривод отримає деяке прискорення до настання нової рівноваги
моментів у точці перетину характеристик А' при ny  n y [6].
При деякому зниженні напруги момент двигуна зменшується і буде

 .
відповідати характеристиці M EД
з меншим максимальним моментом M max
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Порушена рівновага ( M EД > МТ ) вже відновиться в точці А'', що відповідає
усталеному обертанню ny  n y [6].
Стійка робота електропривода не порушиться і у випадку деяких змін
моменту опору на валу двигуна при умові U  const . Наприклад, при його
зменшенні частота обертання двигуна дещо збільшиться до настання нової
рівноваги при ny  n y [6].
Відповідність електродвигуна в робочій машині чи виконавчому механізмі
визначається не тільки наявністю точки перетину їх характеристик за якоїсь
визначеної, доцільної частоти обертання робочої машини, але й допустимим її
перепадом при можливих змінах навантаження.

2.1.5 Режими роботи електропривода
За тривалістю безперервної роботи електропривода під навантаженням, як і
для всіх електричних машин, розрізняють такі основні режими [5]: довгочасний,
короткочасний і повторно-короткочасний.
При виборі потужності електродвигуна необхідно знати режим роботи його
в електроприводі, тобто потужність, обертальний момент, швидкість і тривалість знаходження під навантаженням.
Відомо, що кожна робоча машина, яка приводиться в рух електродвигуном,
створює на його валу статичне і динамічне навантаження [8]. Статичне
навантаження створюється протидіючими силами (маси, тертя, стискання і т.
ін.), прикладеними до робочих органів машини. Динамічне навантаження діє на
вал і ротор двигуна при зміні швидкості робочих органів машини, бо це завжди
пов’язано зі зміною кінетичної енергії рухомих частин всього механізму. Відтак
електропривод має не тільки режим пуску, усталеного руху та гальмування, а й
перехідні режими, тобто такі режими, при яких здійснюється перехід від одного
усталеного стану електропривода до іншого [8]. Причиною таких процесів в
електроприводі є зміна навантаження на виконавчі механізми чи робочу машину, операції керування (пуск, гальмування, реверсування, регулювання швидкості, зупинка) і аварії чи зміни параметрів джерела електроживлення (напруги,
частоти, асиметрія напруги фаз тощо). Практично лише небагато робочих
машин тривало працюють при усталених режимах з постійним навантаженням,
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їхні електроприводи проектуються без врахування перехідних процесів (насоси,
вентилятори тощо) [8].
Перехідні режими електроприводів досліджують за допомогою рівнянь
динаміки для обертового і поступального рухів електроприводу.

2.1.6 Рівняння руху електропривода
Для аналізу роботи двигуна будують навантажувальну діаграму, залежність
навантажувального моменту від часу, створюваного робочою машиною на валу
двигуна, або потужності [6].
Основою для побудови навантажувальної діаграми є рівняння динамічної
рівноваги обертального моменту двигуна і протидіючих моментів навантаження
[4]:
M EД  М Т 

Jd
 М Т  М J [Нм]
dt

(2.2)

де M EД – обертальний момент на валу двигуна;
M T – статичний момент навантаження;
J – момент інерції,
 – кутова частота обертання ротора;
М J – динамічний момент навантаження.
Величина J (момент інерції) є сумою добутків мас mk окремих частинок
тіла на квадрат відстані Rk відповідної частинки від осі обертання. Для
зручності розрахунків момент інерції виражають як добуток маси на квадрат
радіуса інерції Rін [6]:
J

k n

 mk Rk2  mRiн2 ,

k 1

(2.3)

де Rін – відстань від осі обертання, де потрібно розмістити масу тіла в одній
точці, щоб одержати за величиною момент, який дорівнює моменту при
фактичному розподілі маси.
При розрахунках момент інерції часто виражають через маховий момент
GD 2 ,

що зв’язаний із моментом інерції таким співвідношенням [6]:
J

GD 2
,
4g

(2.4)
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де G – маса тіла;

D = 2Rін – діаметр інерції;
g = 9,81 – прискорення сили земного тяжіння, м/с2.
Якщо виразити момент інерції через маховий момент, а кутову швидкість
обертання вала  – через п (об/с), рівняння моментів (2.1) набуде такого
вигляду [4]:
M EД

GD 2 dn
 МТ 
, де
6,25 dt

1
2

6 ,25 4  9 ,81 ,

коли


2n 1
(c )
60

тоді
M EД  М Т 

GD 2 dn
375 dt

(2.5)

або
M EД  М Т  М ДИН .
2
тут GD  J 4 g – маховий момент,

М ДИН

– динамічний момент опору системи, що характеризує рух

електроприводу.
Отже, за умов [5]:
– пуску двигуна M EД додатній і більший M C ( М ДИН >0).
– усталеного режиму ( n  const ) M EД діє назустріч MT ( М ДИН =0).
– електричного гальмування електродвигуна M EД

і MT діють проти

обертання, тобто є від’ємними ( М ДИН <0).
Двигун електропривода з’єднаний з робочим органом за допомогою передавального механізму. Прийнято тихохідні механізми з’єднувати з двигуном, що
має 750 – 3000 об/хв, через редуктор.

2.1.6.1 Приведення статичних моментів опору і моментів інерції до вала
двигуна
Для дослідження перехідних процесів електроприводу, двигун якого
з’єднується з виконавчим механізмом через проміжні редуктори (зубчаті колеса,
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черв’ячні передачі тощо), в рівнянні динаміки обертового руху (2.5) всі моменти, як правило, приводяться до валу електродвигуна. Таке приведення можливе
лише при умові збереження енергетичного балансу в системі [4].
Для складання рівняння моментів динамічної рівноваги складного механізму, в якого окремі елементи мають обертальні і поступальні рухи з різною
швидкістю, їхні моменти перераховують,
зводять до швидкості руху вала приводного двигуна.
В основу розрахунку зведених моментів покладено закон зберігання енергії. З нього витікає, що механічна потужРисунок 2.4 – Модель механічної
ність M T  , віддана двигуном, дорівнює
частини електропривода:
М – електромагнітний момент
сумі потужностей, які забирають різні
M C – момент опору навантаження
елементи робочого механізму, та витрат у
механізмі передачі, визначених через ККД передачі  П . На основі цього
зведений момент М ЗВ елемента робочого механізму, що має статичний момент
опору M ВМ , а обертається з швидкістю ВМ , визначимо з рівності [6]:
М ЗВ ЕД 

М ВМ  ВМ
П

(2.6)

або
М ЗВ 

М ВМ 1
П k

для елемента робочого механізму з прямолінійним поступальним рухом
М ЗВ ЕД 

FC v

П

,

звідки
М ЗВ 

FC v
 П  ЕД

(2.7)

де FC – статична сила опору рухові елемента робочого механізму;

v – лінійна швидкість поступального руху елемента робочого механізму.
Момент статичний на валу двигуна дорівнює сумі зведених статичних
моментів.
Для визначення динамічного моменту на валу двигуна при зміні швидкості
руху необхідно моменти інерції або махові моменти всіх елементів передаваль-
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ного механізму робочої машини і ротора двигуна звести до вала двигуна за
таким самим принципом, тобто [4]:
2
J ЗВ ЕД

2



2
J ЕД  ЕД

2

2
J ВМ  ВМ

.
2

Звідси зведений момент інерції дорівнює

J ЗВ  J ЕД  J ВМ  ВМ

 ЕД


  J ЕД  J ВМ 1

k2


(2.8)

Для зведених махових моментів

GD 2ЗВ  GD 2ЕД  GD 2ВМ

1
k2

.

(2.9)

Підставивши розраховані на основі виразів (2.6), (2.7), (2.8) і (2.9) значення
моменту інерції до виразу (2.3) або (2.4), одержимо обертальний момент М на
валу двигуна; якщо його визначити в кГм, то при цій швидкості обертання, п
[об/с] потужність буде дорівнювати
2  9,81
1
P
Mn 
Mn , [кВт]
1000
16,25
На основі наведених методів розрахунку будують діаграму навантаження на
валу двигуна залежно від часу M  f t  або P  f t  [4]. Такі діаграми є
вихідними для правильного визначення потужності електродвигуна з урахуванням його нагрівання та перевантаження.

2.1.6.2 Розв’язання рівняння руху електропривода
Час перехідного процесу електроприводу визначається інтегруванням
рівняння механічного стану [6]. Оскільки
dt 

GD 2
dn
,
375 M EД  М Т

то час, за який частота обертання електродвигуна змінюється від n1 до n2 ,
GD 2
t
375

n2



n1

dn
M EД  М Т

(2.10)

Це рівняння вирішується, якщо відома залежність динамічного моменту
( М ДИН  M EД  М Т ) від частоти обертання n .
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Для оцінки режимів пуску і динамічного гальмування для шунтових
двигунів і асинхронних з фазовим ротором, якщо кількість ступенів пускового
реостату є великим, застосовують умову M EД  const , M T  const , тобто коли
М ДИН не залежить від частоти обертання,
GD 2 n2  n1
t
.
375 M EД  М Т

(2.11)

На основі цього рівняння легко визначаються тривалість таких основних
перехідних режимів електропривода [6]:
Пуску (розгін від n1  0 до усталеної частоти n2  n )
GD 2
n
tП 
.
375 M EД  М Т

(2.12)

Зупинки при гальмуванні ( n2  n , n2  0 , M EД і M T сталі за значенням і
від’ємні, діють проти обертання робочої машини),
tТ 

GD 2
0n
GD 2
n

.
375  M EД  М Т
375 M EД  М Т

(2.13)

Природної зупинки чи вибігу (самогальмування) після відключення електродвигуна від електричного живлення, тобто при M EД  0 , n1  n і n2  0 )
tСТ 

GD 2 0  n
GD 2 n

.
375 0  М Т
375 М Т

(2.14)

Реверсування
t РЕВ  tТ  t П .

(2.15)
З аналізу виразу (2.10) випливає, що для скорочення часу перехідного
режиму і економії електроенергії необхідно зменшити маховий момент системи
GD 2 . З цією метою у низці випадків застосовуються електродвигуни з відносно

видовженим ротором і зменшеним діаметром. За цим рівнянням можна знайти
залежність зміни частоти обертання електродвигуна під час перехідного процесу
[6]:
dn 

375
GD 2

M ДИН dt ,

якщо M ДИН  const , то
n

375
GD 2



M ДИН dt 

375
GD 2

M ДИН t  K

.
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Стала інтегрування K знаходиться, виходячи з початкових умов: t  0
маємо n1  n , звідки K  n1 , а
n  n1 

375
GD 2

M ДИН t .

(2.16)

Якщо аналітична залежність M ДИН електроприводу є складною функцією
частоти обертання чи невідома взагалі, то для інтегрування рівняння (2.10)
застосовують наближені графоаналітичні методи, наприклад простим методом
площ.
Метод ґрунтується на заміні дійсної залежності динамічного моменту
електроприводу M ЕД  M С  f n  еквівалентною ступеневою функцією з великою кількістю ділянок, для кожного з яких M ЕД  M С  M ДИН  const , як
показано для режиму пуску вентилятора з короткозамкненим асинхронним
двигуном на рис. 2.5 [6].

Рисунок 2.5 – Встановлення тривалості пуску електроприводу
графоаналітичним способом
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Вихідні механічні характеристики двигуна і робочої машини задаються
аналітично чи графічно. Для кожної ділянки отриманої ступінчатої кривої динамічного моменту з середнім значенням M ДИН  const в рівнянні (2.10) безкінечно малі зміни частоти обертання dn і відповідні їм часи dt замінюються кінцевими приростами n за час t і час перехідного режиму довільної ступені [6]:
t 

GD 2
n
GD 2 n

375 M EД  М Т 375M ДИН

(2.17)

Підраховані за таким рівнянням значення t для кожної ступені графіка
відкладають по осі t (рис. 2.5). Перетин взаємно перпендикулярних ліній, що
відповідають значенням n і t для кожної ступені, визначають точки графіку
перехідного процесу електроприводу

f n . Тривалість пуску визначається

арифметично, додаванням всіх відрізків часу

 t ,

аналогічно знаходять і

тривалість гальмування чи іншого перехідного режиму електроприводу.

2.2 ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ДЛЯ ВИБОРУ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДА
2.2.1 Вибір електродвигуна привода
Двигун, що обирається для електропривода робочої машини, має відповідати технологічним вимогам при її нормальній експлуатації по потужності й напрузі, частоті обертання, конструктивним виконанням, способом монтажу і за
умовами навколишнього середовища, від яких залежить спосіб захисту двигуна
(відкрите, захищене, закрите, герметично закрите і вибухозахищене виконання)
[6].
Як правило, для електроприводів вибираються двигуни змінного струму
загальнопромислового застосування єдиних серій. Передусім, це найпростіші й
надійні в експлуатації короткозамкнені асинхронні двигуни. При ускладнених
умовах пуску рекомендується застосовувати короткозамкнені асинхронні двигуни з поліпшеними пусковими характеристиками (з подвійною «білковою кліткою» або з глибоким пазом в роторі), а у важких умовах – з фазним ротором.
Для електроприводів з частими пусками вибирають спеціальні кранові
двигуни (асинхронні, а в деяких випадках і постійного струму) або коротко-
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замкнені асинхронні з підвищеним ковзанням, або зі збільшенім активним
опором у роторі, що обмежує пускові струми.
У регульованих електроприводах широко застосовуються багатошвидкісні
асинхронні двигуни, а також двигуни постійного струму при необхідності
плавного регулювання частоти обертання в широких границях [6].
Найекономічніші синхронні двигуни використовуються в потужних нерегульованих електроприводах з постійним тривалим навантаженням і одночасно
слугують для компенсації індуктивного зсуву фаз у мережі.
Правильно вибраний двигун електроприводу в роботі має бути за можливості завантажений до номінальної потужності, тому що при цьому він
працює з найкращим економічним ефектом. Двигун недостатньої потужності в
роботі буде перевантажуватися і перегріватися понад допустимої температури,
яка визначається класом ізоляції його обмоток. Це спричиняє передчасний вихід
з ладу двигунів, нормальний термін служби яких становить приблизно 20 років
(морально старіють за 6 – 10 років) [6]. Зокрема, перевантаження двигуна на
25 % номінальної спричинює вихід його з ладу через 1,5 – 2 міс., а на 50 % –
через кілька годин. Тому не можна вибирати двигун із завищеною або заниженою потужністю. Крім того, двигун що обирається, має мати пусковий
момент, що забезпечує нормальний пуск (МП ≥ 1,3МС max) і деяку перевантажувальну здатність на випадок короткочасних перевантажень з урахуванням
можливого зниження робочої напруги (Мmax > 1,2МС max).
Електродвигуни, виготовлені промисловістю згідно з ГОСТ та ДСТУ,
зазвичай мають значний запас механічної міцності (особливо вал, підшипники і
станина), але чутливі до перегріву. З цієї причини вибір потужності двигуна
електропривода проводиться по допустимому нагріву на підставі однієї з
навантажувальних діаграм робочої машини M T t  , Pt  , які зазвичай задаються
у вигляді графіків [6].
Вихідними даними для побудови навантажувальної діаграми є механічна
характеристика робочої машини M T n  і передбачуваний графік частоти
обертання nt  для циклу роботи. За цими двома графіками будується залежність M T t . Далі, за графіками M T t  і nt  , визначаються середні значення
моменту M T і частоти обертання n . Тоді наближене значення потужності
приводного двигуна (в кіловатах) [6]:
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nM T
.
9550
За цією потужністю вибирають в каталозі двигун номінальною потужністю
P

PНОМ  kP ,
де коефіцієнт k = 1,2 ~ 2.
На підставі характеристик робочої машини і попередньо обраного двигуна
уточнюють залежність nt  і будують навантажувальні діаграми електропривода.
Методика вибору потужності двигуна визначається режимом роботи
електроприводу. Залежно від тривалості і характеру навантаження стандартами
регламентовано вісім номінальних режимів електричних машин. Основними з
них є режими [6]:
1) тривалий (S1);
2) короткочасний (S2);
3) повторно-короткочасний (S3);
4) перемежовується (S6).
Для цих номінальних режимів роботи промисловість виготовляє різні типи
двигунів відповідної номінальної потужності. Обраний за каталогом, після
теплового розрахунку, двигун перевіряється на пускові умови (у важких умовах
пуску – і на тривалість розгону) і на перевантажувальну здатність.

2.2.2 Теплові режими електродвигуна привода
Перетворення електричної енергії в механічну в працюючому двигуні
електропривода супроводжується втратами електроенергії, що визначаються
його ККД ( ) і корисною потужністю ( P ) [6]:
P  P

1   


.

(2.18)

При збільшенні навантаження втрати в двигуні зростають. Втрати енергії

W перетворюються в теплоту. Вони нагрівають машину і частково передаються
в навколишнє середовище (в основному за допомогою теплопровідності). З
плином часу двигун нагрівається, його температура поступово підвищується до
деякого граничного значення  y . Одночасно збільшується віддача теплоти в
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навколишнє середовище, яка пропорційна до різниці температур двигуна і
зовнішнього середовища    EД   С [6].
При сталій температурі в двигуні  y настає теплова рівновага, тобто такий
стан, коли втрати у вигляді тепла повністю розсіюються в навколишнє середовище. З ростом навантаження двигун нагрівається швидше, теплова рівновага
настає за вищої усталеної температури.
Найбільше тривале навантаження двигуна визначається допустимою температурою нагріву, яка обмежується властивостями і класом теплостійкості матеріалів, особливо його обмоток. У двигунах, як правило, застосовуються ізоляційні матеріали класів А, Е, В, Р і Н з гранично допустимою температурою
нагріву доп відповідно 105, 120, 130, 155 і 180°С [6].
Для зручності в теплових розрахунках приймають температуру газоподібної
навколишнього середовища С  40о С при висоті над рівнем моря не більше
1000 м. Відповідно стандарт встановлює допустимі перевищення температури
двигуна
щодо
умовної
температури
навколишнього
середовища
 доп  доп  40о С для двигунів потужністю до 5000 кВт у таких межах [5]: з

ізоляцією класу А – 65°С, Е – 80°С, В – 90°С, Р – 115°С, Н – 140°С.
З підвищенням температури навколишнього середовища погіршуються
умови охолодження. Тому номінальна потужність двигуна, відповідна температурі навколишнього середовища 40°С, зменшується. Зниження температури
навколишнього повітря поліпшує умови охолодження працюючого двигуна,
призводить до збільшення допустимого навантаження і його потужності. Так,
при збільшенні  С до 45 і 50°С потужність двигуна зменшується відповідно на
5 та 10 – 15 %. Навпаки, при зниженні  С до 35 і 30°С потужність двигуна
збільшується відповідно на 5 і 8,5 %.

2.2.2.1 Рівняння нагріву електродвигуна привода
При дослідженні процесів нагрівання та охолодження двигуна вважають,
що машина є однорідним суцільним тілом з середньою теплоємністю С, а
віддача теплоти в навколишнє середовище пропорційна до перевищення температури двигуна над температурою навколишнього середовища (повітря) τ, °С.

50

Тоді рівняння теплового балансу двигуна в диференціальній формі за час dt має
вигляд [6]:

Wdt  Adt  Cd

(2.19)
де W – загальна кількість теплоти, що виділяється двигуном за одиницю часу,
Дж/с;
А – тепловіддача двигуна в навколишнє середовище за одиницю часу при
різниці температур, рівної 1°С, Дж / (с°С);
С – теплоємність двигуна, тобто кількість теплоти, необхідна для підвищення
температури двигуна на 1°С, Дж/°С.
Рішенням рівняння (2.19) є вираз [6]:
tA
tA

 

W
  1  e C    0 e C ,
A




(2.20)

де  0 – перевищення температури двигуна над температурою навколишнього
середовища в момент t = 0.
Отже, температура двигуна змінюється за експоненціальним законом і
двигун усталеного стану теоретично досягає за нескінченний час, коли


W
  y [5].
A

Якщо початкова температура двигуна дорівнює температурі зовнішнього
середовища, тобто  0  EД  40о С  0 , то другий член правої частини рівняння
(2.20) дорівнює нулю і рівняння нагріву двигуна набуває вигляду [5]
t



TH
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   0e C



(2.21)

t – час роботи двигуна, за який він нагрівається, с;
TH 

C
A – стала часу нагрівання (с), яка характеризує швидкість нагрівання

двигуна. Геометрично може подаватися у вигляді [5]:
TH 

y
mtg  ,

де α – кут нахилу дотичної до кривої нагріву.
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Характеристика нагріву двигуна (рис. 2.6, а, крива 1) асимптотично наближається до прямої  y .
Двигун, що працює за час, що дорівнює постійній нагріву Т Н , нагрівається
до   0,632 y і практично досягає  y за час t  4TH (фактично до 0,982 y ) [6].

а
б
1 – характеристика нагріву двигуна
2 – характеристика охолодження двигуна
Рисунок 2.6 – До розгляду теплових режимів електродвигуна із власною
вентиляцією
Значення сталої часу нагріву залежить від розмірів, конструкції, умов
охолодження двигунів і коливається від декількох хвилин до багатьох годин. Із
збільшенням потужності однотипних машин воно зростає, так як їхня
теплоємність підвищується (збільшуються розміри і маса) при відносному
зменшенні поверхні охолодження.
Для двигуна з номінальною навантаженням PНОМ характеристика нагріву
наближається до допустимої температури нагріву  доп асимптотично, відповідно до рис. 2.6, б. За умов недовантаження двигуна характеристика нагріву
розташується нижче вихідної, при перевантаженні – вище її і досягає
допустимої температури через деякий час tдоп у точці В.

2.2.2.2 Рівняння охолодження електродвигуна привода
Якщо працюючий двигун відключити від мережі (зупинити), то він почне
охолоджуватися до температури зовнішнього середовища. Процес охолодження
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описується експонентною залежністю (лінія 2 на рис. 2.6, а), рівняння якої
виходить при підстановці у вираз (2.20) вихідних умов: W = 0 при  0 [8]:
   0e



t
T0

(2.22)

де  0 – початкове перевищення температури двигуна в момент відключення,
T0 

C
A – стала часу охолодження.

За незалежної вентиляції умови охолодження працюючого і зупиненого
двигуна однакові і тому крива охолодження такого двигуна є дзеркальним
відображенням кривої нагріву ( T0  TH ) [5].
Для двигуна з власною вентиляцією (рис. 2.6, а) після зупину вентилятор не
працює, умови тепловіддачі погіршуються і постійна охолодження збільшується: T0  23TH . Крива охолодження буде пологішою [4].
Характеристика охолодження (як і нагріву) двигуна легко будується за
трьома точками [8]:
1) t  0 ,    0 або   0 ;
2) t  T ,   0,632 y ,
3) t  4T ,   0 або    y .

2.2.3 Вибір електродвигуна за потужністю для тривалого режиму роботи
привода
До тривалого відноситься режим, при якому тривалість робочого часу (без
зупину) настільки велика, що двигун нагрівається до усталеної температури  y .
У цьому режимі навантаження з плином часу може бути сталим (рис. 2.7, а) або
мало змінним, а також змінним (рис. 2.7, б), що змінюється за певним законом
(або без нього). Стале або мало змінне навантаження (з коливаннями до ± 5 %
номінального значення) мають насоси, димосмоки, вентилятори, компресори,
різні конвеєри. Тривалий режим роботи (S3) характерний для більшості
електроприводів [5].
Номінальною потужністю двигуна для тривалого режиму називається
корисна потужність, яку двигун може розвивати на валу при тривалій роботі і
номінальних умовах (напрузі і частоті мережі, температурі зовнішнього
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середовища 40°С), що не перегріваються вище допустимої температури  доп . Ця
потужність вказується на щитку двигуна і в каталогах [5].

а
б
Рисунок 2.7 – Навантажувальні діаграми Pt  та характеристики нагріву двигуна
привода  t  за сталого (а) та змінного (б) тривалих навантажень
Для електроприводів зі сталим або мало змінним навантаженням, потужність двигуна знаходять згідно з відомими формулами для визначення
потужності робочої машини з урахуванням ККД передачі  П PEД

 PH

 . Зокрема,

потужність на валу двигуна насоса в кіловатах [5]:
Pk

QH
1000 H П [кВт]

(2.23)

де k – коефіцієнт запасу на можливе перевантаження (для двигунів потужністю
до 50кВт, k = 1,2,= 1,2, при більшій потужності k = 1,15-1,1);
Q – подача насоса, м3/с;

 – питома вага рідини, що перекачується, Н/м3;
H – повна висота напору (всмоктування і нагнітання) з урахуванням падін-

ня напору в трубопроводах;
H та  П – ККД насоса і передачі.

Потужність на валу двигуна вентилятора в кіловатах визначається його
подачею Q (м3/с) і сумарним напором Н (Н/м2), створюваним вентилятором з
урахуванням ККД вентилятора і передачі [8]:
Pk

QH
1000 В П [кВт]

(2.24)
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Коефіцієнт запасу на можливе перевантаження k для двигунів потужністю
до 1кВт приймають рівним 2, до 2 кВт – 1,5, до 5 кВт – 1,25, понад 5 кВт – 1,2 ÷
1,15 [4].
За умов змінної тривалості навантаження (рис. 2.7, б) застосовуються
наближені методи вибору потужності двигуна за нагрівом [4]: метод середніх
втрат і витікаючі з нього менш точні, але зручніші методи еквівалентних
величин (струму, моменту і потужності).

2.2.3.1 Метод середніх втрат при виборі електродвигуна привода
На підставі заданої або відомої навантажувальної діаграми електроприводу
Pt  , що на рис. 2.8, а (для зручності замінюється ступінчастою функцією),

потужність двигуна орієнтовно приймається рівною середній потужності
навантаження, помноженої на коефіцієнт запасу 1,1 – 1,3 [5].

а
б
а – діаграма навантаження електроприводу Pt  ,
із еквівалентною ступеневою функцією,
б – залежність ККД асинхронного двигуна від коефіцієнта навантаження


P
Pном ,

Рисунок 2.8 – Дані для розрахунку середніх втрат при виборі електродвигуна
привода за умов тривалого режиму роботи двигуна
Використовуючи залежності ККД (рис. 2.8, б), попередньо обраного за
двигуна6, визначаються втрати P за формулою [8]:
1   
P  P
 ,
6

Двигун вибирають з каталогів відповідно до потужності та частоти обертання його вала.
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на ділянках діаграми і будується залежність Pt  . Тоді середні втрати за цикл
(рис. 2.8, а) [5]:
Pcp 

P1t1  P2t2    Pntn
t1  t2    tn

(2.25)

Знайдені втрати порівнюють з номінальними PНОМ попередньо обраного
двигуна (за умов  НОМ ). Параметри двигуна мають задовольняти умови тривалого номінального навантаження.
Якщо Pcp  PНОМ і двигун підходить по значеннях пускового моменту і
допустимого перевантаження, то він обраний правильно, тобто під час роботи
не буде перегріватися.
Якщо Pcp  PНОМ , то за каталогом попередньо вибирається двигун
найближчій більшої потужності і розрахунок повторюється.

2.2.3.2. Методи еквівалентних величин (струму, моменту і потужності)
при виборі електродвигуна привода
Якщо навантажувальна діаграма двигуна
задана у вигляді зміни струму у функції часу
(рис. 2.9), то двигун, що обирається, перевіряється на нагрів за середнім квадратичним
значенням струму. Для цього діючий струм
I t  замінюється таким сталим еквівалент-

ним струмом I ЕК , який за час роботи виклиРисунок 2.9 – Діаграма
навантаження електроприводу
у вигляді зміни струму у
функції часу

кає в двигуні ті самі втрати [4].
Загальні втрати в двигуні складаються з
постійних втрат

Pпост , незалежних від

струму в навантаженні (в магнітопроводі,
механічні), і змінних (в обмотках Pоб ).

Практично, якщо графік навантаження I t  має нелінійну залежність, то для
зручності в розрахунках його замінюють еквівалентним ступінчастим графіком.
Втрати в двигуні за цикл Т Ц (рис. 2.9) [5]:
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PcpТ Ц  PпостТ Ц  I ЕК
Т Ц  PпостТ Ц  RI12t1  RI 22t 2    RI n2t n .

Звідси еквівалентний струм
I ЕК 

I12t1  I 22t 2    I n2t n
,
ТЦ

(2.26)

n

де Т Ц   t n .
1

Обраний двигун задовольняє умовам нагріву, якщо I ЕК  I НОМ .
Якщо навантажувальні діаграми задаються залежністю M t  або Pt  , то
використовуються менш точні методи еквівалентного моменту або потужності.
Для двигунів з незмінним магнітним потоком полюса (наприклад, постійного струму паралельного збудження і асинхронних двигунів в припущенні
cos   const ), крутний момент яких пропорційний до струму в навантаженні,

тобто M  kI вираз еквівалентного моменту безпосередньо випливає з формули
(2.26) [8]:
M ЕК

M 12t1  M 22t 2    M n2t n

.
ТЦ

(2.27)

Для приводів зі сталою частотою обертання вала або такою, що мало
змінюється, потужність пропорційна до моменту ( P  M ). Відтак еквівалентна
потужність [8]:

PЕК 

P12t1  P22t 2    Pn2t n
.
ТЦ

(2.28)

Двигун задовольняє умови нагріву, якщо M ЕК  M НОМ , або PЕК  PНОМ . Далі
двигун перевіряється за умовами пуску і перевантаження [4].

2.2.4 Вибір електродвигуна за потужністю короткочасного і повторнокороткочасного режимів роботи привода
При короткочасному режимі двигун електропривода включається епізодично на короткий час, за час роботи не нагрівається до усталеної температури  y (рис. 2.10, а), а протягом подальшого тривалого зупину охолоджується до температури зовнішнього середовища [6].
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Номінальною потужністю електродвигуна при короткочасній роботі
називається найбільша потужність, з якою він може працювати обмежений час,
не перегріваючись вище допустимої температури [8].
На характеристиці нагріву 1 (рис. 2.10, а) температура  доп має відповідати
точці А. Якби номінальна потужність відповідала усталеній температурі, то, як
показано на характеристиці нагріву 2, при тій же допустимій температурі,
двигун працював би з великим недовантаженням (точка В) [5].

1 – характеристика нагріву номінально навантаженого двигуна,
2 – характеристика нагріву недонавантаженого двигуна
Рисунок 2.10 – До розгляду короткочасного режиму роботи двигуна
Для короткочасного режиму (S2) промисловість випускає спеціалізовані
типи двигунів з великою перевантажувальною здатністю (великими серіями не
виготовляються). У паспорті двигуна зазначаються потужності PНОМ , які він
може розвивати протягом 10, 30, 60 і 90 хв роботи.
Вибір потужності двигуна за тепловим нагріванням при короткочасному
постійному навантаженні Р (рис. 2.10, а) зводиться до вибору двигуна за
каталогами з урахуванням тривалості роботи і частоти обертання на підставі
умови PНОМ  P . Якщо ж протягом робочого періоду навантаження змінюється
(рис. 2.10, б), то попередньо визначається за формулою (2.28) еквівалентна
потужність. Обраний за каталогом двигун ( PЕК  PНОМ ) має перевірятися на
умови пуску і перевантаження [4].
За необхідності в короткочасному режимі можуть використовуватися
кранові двигуни, призначені для поворотно-короткочасного навантаження.
Застосування в цьому режимі звичайних двигунів з деяким перевантаженням
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можливо, але не бажано, так як вони не розраховані на значні механічні
перевантаження.
Повторно-короткочасний режим роботи (S3) є проміжним між тривалим
зі змінним навантаженням і короткочасним режимами. У цьому режимі робочі
періоди електроприводу періодично чергуються із зупинками, але тривалість
циклу не має перевищувати 10 хв. В іншому випадку ( Т ц >10 хв) режим
відносять до тривалого [5].
За час роботи t p в межах циклу двигун не нагрівається до усталеної
температури  y (рис. 2.11, а), а тривалість зупинки t0 недостатня для його
охолодження до температури навколишнього середовища. Лише за тривалий час
роботи температура двигуна поступово наблизиться до допустимої  доп ,
відповідної номінальної потужності.

Рисунок 2.11 – До розгляду повторно-короткочасного режиму роботи двигуна
Номінальною потужністю електродвигуна в повторно-короткочасному
режимі є найбільша потужність, при якій двигун ефективно може працювати
(за номінальних умов) невизначений, але тривалий час, не перегріваючись вище
допустимої температури. У цьому режимі працюють підйомні крани, екскаватори та ін [4].
Поворотно-короткочасний режим роботи характеризується відносною
тривалістю включення ПВ, яка найчастіше виражається у відсотках [5]:
ПВ 

tp
t p  t0

100 [%]

(2.29)
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Для повторно-короткочасного режиму роботи підприємства випускають
спеціальні (кранові) електродвигуни змінного та постійного струмів з підвищеною кратністю пускового і максимального моментів і малою тривалістю
розгону (з посиленими валом, підшипниками і малим маховим моментом, з
поліпшеною ізоляцією). Деякі з них мають незалежну вентиляцію (продуваються), що працює і під час зупинки двигуна.
На щитках і в каталогах кранових двигунів вказуються номінальні
потужності для режимів роботи з ПВ = 15,25 %, 40 %, 60 %, 100 % і потужності,
що відповідають короткочасному режиму з тривалістю роботи 30 і 60 хв. Для
повторно-короткочасного режиму роботи можуть бути використані і двигуни
єдиних серій з підвищеним ковзанням.
Вибір номінальної потужності кранових двигунів проводиться на підставі
навантажувальних діаграм методом еквівалентних величин (струму, моменту
або потужності). Наприклад, еквівалентна потужність PЕК за один цикл
знаходиться за формулою (2.28) [5]:

PЕК 

P12t1  P22t 2    Pn2t n
,
ТЦ

але тільки за робочий час, тобто без урахування часу відключення двигуна t0 .
Потім визначається дійсна розрахункова тривалість включення ПВ Д , в якій
враховується і тривалість зупинки двигуна t0 . Якщо ПВ Д відрізняється від
найближчої стандартного значення ПВСТ двигуна, що вибирається, то додатково необхідно провести перерахунок PЕК ( I ЕК , M ЕК ) до ПВСТ . Далі обраний
двигун перевіряється на пусковий і перевантажувальний моменти. Оскільки при
переході від однієї ПВ до іншої потужність PЕК , за якою вибирається двигун,
залишається постійною (середні втрати потужності за цикл повинні бути
незмінними), відповідно до формули (2.28) [6]:
PЕК 

P12t p
t p1  t01



P22t p
t p 2  t02 ,

або

PЕК  P1 ПВ1  P2 ПВ2 ,

звідси
P2  P1

або

ПВ1%
ПВ2 % ,

(2.29)
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PЕК

CT

 PЕК

ПВ Д %

ПВСТ % ,

(2.30)

де PЕК CT  P2 , а PЕК  P1 .
При ПВ Д >60 % часто вибирають двигуни, розраховані для тривалого
режиму роботи, а при ПВ Д <10 % – двигуни, призначені для короткочасної
роботи [4].
Основним номінальним режимом кранових двигунів є режим з ПВ=25 %.
Відповідно до рівності (2.29), зі зменшенням дійсного значення ПВ потужність
двигуна збільшується, а зі збільшенням, навпаки, – зменшується. Зокрема,
крановий двигун типу МТ-112-6 номінальною потужністю P25 =5 кВт має
P15 =6,3 кВт,

P40 =4,2 кВт,

P60 =3,6 кВт,

P100 ≈2,9 кВт, для короткочасного

режиму при t p =30 хв Pном =5 кВт, а при t =60 хв Pном =3,6 кВт.
Номінальна потужність кранового двигуна при ПВ, що відрізняється від
25 %, може визначатися за формулою (2.29).
Вибір номінальної потужності двигуна для перемежованого режиму (S5)
роботи проводиться аналогічно, бо цей режим є різновидом повторно-короткочасного режиму (відрізняється від нього лише тим, що тривалість зупинки t0
замінюється тривалістю роботи електроприводу вхолосту t x ). Еквівалентну
потужність двигуна PЕК визначають згідно з (2.28) для часу одного циклу, що
не перевищує 10 хв.
Режим, що характеризується перемежовуванням, характеризується відносною тривалістю навантаження [4]:
ПВ 

tp
t p t x

100 [%],

(2.31)

для якої стандартом передбачені такі значення: 15, 25, 40 і 60 %.

2.3 ЕЛЕМЕНТИ ТА СХЕМОТЕХНІКА ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ
2.3.1 Поняття про керування електроприводом
Керування електроприводом полягає в здійсненні пуску, регулювання
швидкості, гальмування, реверсування, а також підтримки режимів роботи
привода відповідно до вимог технологічного процесу. Сучасні системи керу-
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вання електроприводами містять десятки окремих елементів, тому побудова
принципових схем керування виконується за правилами, що полегшує їхнє
читання.
Для надійної роботи електроприводів застосовують електронні, електроннорелейні та ін. схеми захисту. Також передбачається звукова та світлова
сигналізація, індикація процесів. Широко застосовують захист від перевантаження, короткого замикання тощо.
У схемах керування, за необхідності, передбачають можливість виконання
функцій захисту, блокування, сигналізації. Можуть бути введені: блокування
помилкових команд оператора, захист від коротких замикань і недопустимих
перевантажень електродвигуна і електромережі, значних відхилень параметрів
струму чи напруги від заданих, неконтрольованих включень і відключень
електродвигуна тощо.
Розрізняють системи неавтоматичного (ручного), автоматизованого,
автоматичного керування електроприводом (рис. 2.12).

Рисунок 2.12 – Функціональна схема керування електроприводом
Ручне керування застосовують для неавтоматизованих процесів. Це найпростіші випадки застосування приводів, що призначені працювати в нормальних умовах роботи. Керування не вимагає значних психофізіологічних
зусиль, високої швидкодії тощо. Ручне керування здійснюється зусиллям в’язевої
дії оператора. Це здійснюється за допомогою електричних апаратів: вимикачів,
рубильників, реостатів, контролерів.
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Електричний апарат – це електротехнічний пристрій для комутації, стабілізації чи регулювання електричних, магнітних або інших навантажень [5].
Струм, напруга та потужність – різновиди електричних навантажень,
комутованих електричними апаратами. Прикладом пристроїв що комутують
механічні навантаження є електромагнітні муфти, які з’єднують або роз’єднують вхідну або вихідну ланки у приводах; гальмівні електромагніти, а також
електромагніти, що приводять у дію елементи електричних апаратів; крім цього,
будь-якого роду заслінки, затвори у гідравлічних і пневматичних пристроях
(кранах, розподільниках, дроселях тощо).
Силовий перетворювальний пристрій (рис. 2.12), призначений для перетворення параметрів електричної енергії: напруги, струму, частоти, джерела
електричної енергії до значень, необхідних для живлення електродвигунним
пристроєм.
У сучасних електроприводах силовий перетворювальний пристрій виконують на базі напівпровідникових приладів – тиристорах і транзисторах. У
схемах автоматичного й автоматизованого керування застосовують апарати, різні
за призначенням, принципами дії та конструкцією. Це шляхові вимикачі,
командні апарати, резистори, транзисторні ключі, тиристорні перетворювачі.
Інформація про стан елементів електричного привода (рис. 2.12) отримується з давачів (Д1 – Д3), використовується для формування зворотних
зв’язків, необхідних для управління рухом відповідно до технологічних й
технічних вимог. Координатами є струми і напруги на силовому перетворювальному пристрої та електродвигунному пристрої, рушійні й пружні
моменти, швидкість, кутове та лінійне переміщення тощо.
Керуючий пристрій, на основі задаючого сигналу UЗ і сигналів від давачів
зворотних зв’язків, виробляє необхідний сигнал керування, що подається на
силовий перетворювальний пристрій. Керуючі пристрої в своєму розвитку
пройшли шлях від релейних, лампових, транзисторних схем підсилення і логіки,
регуляторів на операційних підсилювачах до сучасних комп’ютерних пристроїв
– мікропроцесорів. Сигнал завдання надходить від оператора, програмного
блоку або від комп’ютеризованої системи вищого рівня ієрархії, контролює хід
технологічного процесу в загалом.
За останні роки отримав розвиток новий вид керування електроприводом –
із застосуванням комп’ютерів, кібернетичних систем з елементами штучного
інтелекту. Вдосконалення таких приводів стало початком винайдення й розви-
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ток нових електромеханічних систем – мехатронних. У них синергетично7
об’єднано механічні, електронні та ін. пристрої в єдиному конструктивному
виконанні – модулі. Функційна схема мехатронної системи представлена на
рис. 2.13.

Рисунок 2.13 – Функційна схема мехатронної системи
Мікропроцесор виконує роль керуючого пристрою, формуючи на виході
сигнал керування (в цифровій формі). Зворотна інформація від давачів застосовується для коригування чи вироблення нових команд. Давачі інформації
фіксують поточні значення координат руху виконавчого механізму у вигляді
електричних сигналів.
Вхідні перетворювачі перетворюють значення електричних сигналів до
виду, що приймається мікропроцесором, тобто до цифрової форми.
Вихідні перетворювачі перетворюють цифрове значення вихідного сигналу
мікропроцесора в електричний сигнал керування мехатронним модулем.
Мехатронний модуль забезпечує перетворення електричної енергії джерела
живлення в механічну з значеннями крутного моменту і швидкості, необхідними
для роботи виконавчого механізму.
Мехатронна система може бути підсистемою складнішої мехатронної
системи, що включає кілька мехатронних модулів, що в теорії електропривода
відповідає багатодвигунному взаємопов’язаному електроприводу [9]. У
мехатронній системі роль пристрою керування виконує мікропроцесор, а в
електроприводі це можуть бути інші пристрої, в тому числі аналогові.

7

Інтегроване об’єднання компонентів електромеханічної системи, при якому позитивний
ефект збільшується, порівняно з роздільним виконанням тих самих компонентів.
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2.3.2 Складові елементи електроприводів, їхня схемотехніка
На принципових схемах електроприводів є головні й допоміжні ланцюги.
Головними є силові ланцюги двигунів, допоміжними – ланцюги керування, які
виконують на основі електричних апаратів автоматики й керування (реле,
контактори, магнітні пускачі й ін.). Перші виконують потовщеними лініями,
другі – тонкими [4].
Різні елементи, що належать одному апарату, наприклад обмотки й контакти контактора, позначають однаковими буквами й цифрами. У приводах з
нерегульованим або східчасто регульованим режимом роботи застосовуються
розімкнуті системи керування на основі релейно-контактних апаратів, у
складніших – замкнуті системи керування на основі керованих перетворювачів.
Типові схеми електроприводу включають [5]: автоматичний вимикач
(замикання і розмикання електричних кіл живлення силових і керуючих схем) і
магнітний пускач (комутація пуску, зупинки, реверсу електродвигуна).
Контактори – оперативні апарати, які комутують електричне навантаження у нормальних режимах роботи електрообладнання.
Пускач – комутаційний апарат, який призначений для пуску, зупинки та
захисту електричних двигунів без введення і виведення у їх колі опорів.
Пускачі здійснюють захист електродвигунів від струмів перевантаження.
Поширеним елементом такого захисту є теплові реле, які вмонтовано у пускач.
Принцип дії пускачів і призначення деталей аналогічні контактору.
Магнітний пускач – це пристрій, що включає триполюсний контактор, два
теплових реле і кнопки керування.
Електромагнітний привод, виконаний на основі контакторів та пускачів,
за відповідного вибору параметрів може забезпечувати захист електрообладнання від функціонування при зниженій напрузі.
Якщо електромагнітна сила (що розвивається приводом), за умов зниження
напруги у мережі, стане недостатньою для утримання апарата у включеному
стані то він автоматично вимкнеться [5]. Таким чином відбувається захист
електрообладнання від функціонування при зниженій напрузі.
Командні апарати призначені для введення оператором команд у схеми
керування. До них належать командоконтролери, універсальні перемикачі,
кнопки керування [5].
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Елементи схеми електропривода включають [5]: апарати, машини, прилади
загалом, або їхні частини, що виконують у схемі визначені функції (контакти,
котушки, запобіжники тощо). Елементи на схемах зображують умовними
графічними познаками згідно з чинними вимогами ЄСКД (додаток А).

2.3.3 Принципи та основні схеми автоматики керування електроприводами
Керування пуском, зміною швидкості дії привода, реверсування, гальмування й інші прості функції (якщо кількість спрацювань окремих апаратів
електроприводу за годину є невеликою) здійснюються завдяки системам
керування, виконаними на основі
релейно-контактної апаратури.
Релейно-контактні системи є типом розімкнутих систем, особливістю
яких є повна незалежність регулюючого впливу від регульованої величини.
Тобто, у розімкнутій системі керуюча
інформація йде в одному напрямку –
від джерела до приймача, а зворотні
зв’язки відсутні. Пуск електродвигуна
Рисунок 2.14 – Пускова діаграма з
змінює значення швидкості, струму,
трьома ступенями опору
моменту, інші параметри режиму
пускового резистора
роботи [8].
Автоматизація пуску дає змогу плавно й безаварійно вивести електродвигун
в усталений робочий режим, підвищує продуктивність та ефективність роботи
електроприводу. Наприклад, рис. 2.14 ілюструє пускову діаграму з трьома
ступенями опору пускового резистора, де опори ступеней розраховані так, щоб
струм змінювався в межах допустимих величин I1 , I 2 . У цьому відрізку струм
зменшується плавно в зв’язку з ростом швидкості, а від І 2 до І1 – стрибком у
результаті вимикання ступені пускового реостата [8].
Границі зміни значень струму вибирають із двох умов [4]: допустимих
коливань навантаження і значного зменшення часу процесу пуску.
Згідно з діаграмою, представленою на рис. 2.14, ступені пускового резистора треба вимикати відповідно до визначених значень: частоти обертання
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ротора ( n1 , n2 , n3 ), струму ( І 2 ) і моментів часу ( t1 , t2 , t3 ). Відтак пуск можна
здійснювати керуванням відповідно до функцій швидкості, струму чи часу [8].

2.3.3.1 Магнітні пускачі і найпростіші схеми релейно-контакторного
керування електродвигуном
Магнітний пускач – це комутаційний електромагнітний апарат дистанційного керування, основними елементами якого є контактор і теплове реле, які
змонтовані в одному корпусі. Вони застосовуються для дистанційного
керування (пуск, зупинка, реверс) і захисту від перенавантаження трифазних
асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором потужністю
до 200 кВт та напругою до 660 В
[5].
Для прикладу розглянемо
вузли деяких схем керування.
Керування у функції ЕРС
(рис. 2.15). Обмотки контакторів
керування КУ 1 , КУ 2 , КУ 3 вклюРисунок 2.15 – Схема вузлів керування
чені паралельно до обмотки якоелектроприводом у функції ЕРС
ря двигуна, тому на їхніх затисках напруга залежить від ЕРС обмотки якоря і виражається рівністю [8]:

U K  IRn  E .
Натискання кнопки КнП пускає струм у коло обмотки лінійного контактора
КЛ. Він спрацьовує і силовими контактами КЛ1 увімкне двигун М у мережу при
найбільшому опорі в колі якоря (усі три ступені R1 , R2 , R3 пускових резисторів
послідовно включені в ланцюг якоря). При цьому струм I  І1 , а напруга на
клемах двигуна і на обмотках контакторів керування КУ 1 , КУ 2 , КУ 3 у
початковий момент часу має величину U KO  IRn , бо ЕРС E0  0 .
Контактори керування розраховані так, що цієї напруги для їхнього
спрацьовування недостатньо. Зі збільшенням швидкості обертання вала двигуна
збільшується ЕРС і зменшується струм у якорі. До моменту часу t1 параметри
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струму сягають величин E1 , I 2 . У цей момент спрацьовує контактор КУ 1 8,
замикаються контакти КУ 1 і перша ступінь резистора ( R1 ) виводиться з
ланцюга якоря. У результаті струм знову збільшується до I1 , а швидкість і ЕРС
продовжують збільшуватися й у момент часу t 2 досягають величин E2 і I 2 .
При напрузі на затисках якоря U 2  I 2 Rn  E2 спрацьовує контактор КУ 2 ,
вимикається друга ступінь резистора ( R2 ) в колі якоря. Далі схема функціонує
аналогічно і після спрацьовування КУ 3 вимикається третя (остання) ступінь
пускового резистора ( R3 ), а двигун виходить на режим природної характеристики [5].
Керування у функції струму. У цьому випадку в ланцюг якоря двигуна
включають пусковий резистор і, крім того, за кількістю його ступеней – таку
саму кількість реле струму. Схема, що реалізовує такий вид керування,
зображена на рис. 2.16. Вона ґрунтується на одній ступені пускового резистора

R1 і одного реле струму RT1 .
Замикання в силовому колі контакту КЛ лінійного контактора робоча
напруга мережі подається в ланцюг якоря і на обмотку реле блокування РБ1 .

Рисунок 2.16 – Схема вузлів керування електроприводом у
функції струму
Струм у колі якоря обмежений значенням І1 (рис. 2.14), тому що в неї
введений пусковий резистор R1 (контакт КУ1 розімкнутий). Значення струму І1
достатнє для спрацьовування реле струму PT1 , що роз’єднає нормально
замкнутий контакт у колі керування раніше, ніж замкнеться в цьому самому колі
контакт реле РБ1, бо власний час спрацьовування реле PT1 вибирається
8

Він розрахований на напругу спрацьовування U K 1  I 2 Rn  E1
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меншим, ніж у реле РБ1 . Робота реле PT1 і РБ1 не дає змогу увімкнутися
контакторові прискорення КУ1 доти, доки струм у якорі зменшується до
значення І 2 , рівного струму для спрацювання реле PT1 для розмикання РТ1.
Коли струм якоря досягає до величини значення, що забезпечує спрацьовування реле PT1 , контакт РТ1 розімкнеться і у колі керування виникне струм у
котушці контактора КУ1 . Цей контактор спрацьовує і замикає силовий контакт
КУ1 в колі якоря (виводячи з кола пусковий резистор R1 ). Струм якоря
збільшується стрибком, але коло котушки контактора КУ1 залишається
замкнутим завдяки реле блокування ( РБ1 ) цього самого контактора, включеного
паралельно до котушки реле PT1 .

2.3.3.2 Керування електроприводами із застосуванням безконтактних
апаратів
Безконтактні та релейно-контактні апарати аналогічні за дискретною дією.
За сигналом на вході вихідна величина змінюється стрибком. Безконтактні
апарати, проти контактних, не мають рухомих частин. Це забезпечує їм істотні
переваги [5]: високу надійність, довговічність, швидкодію, легкість в обслуговуванні.
Безконтактні апарати у схемах керування головно виконують логічні
функції. За їхньою допомогою здійснюється швидке керування приводами,
підвищуються можливості автоматизації процесів. Також спрощуються зворотні
зв’язки та керування параметрами роботи приводу машини. Як виконавчі
пристрої для переключень у силових колах схеми електропривода (коли треба
замкнути або розімкнути коло) застосовують контактні апарати [8].
На рис. 2.17 представлена одна зі схем електропривода малої потужності,
що уможливлює9:
– регулювати швидкість двигуна в широких межах (1:10);
– підтримувати задану швидкість з точністю 5 … 15 % при зміні струму
навантаження в межах (0,25 … 1) І H .
9

Ильинский Н. Ф., Козаченко В. Ф. Общий курс электропривода : учебник для вузов. URL :
http://energo20.ru/category-119-47.html (дата звернення: 17.02.2013)
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Рисунок 2.17 – Схема електронного керування малопотужним
електроприводом
Схема, що на рис. 2.17, живиться від мережі змінного струму напругою
220 В. Електродвигун (М) постійного струму, включений за схемою незалежного збудження. Обмотка якоря живиться через діодний міст B1 . Обмотка
збудження ОЗД живиться напругою, що йде від трансформатора Тр.Н та
випрямляється на діодному мості B2 . Силові (робочі) обмотки N1 магнітних
підсилювачів включені в коло діодів моста B1 . Відтак струм на силових обмотках N1 пульсує, і маючи стале значення, забезпечує підмагнічування обмотки
керування N 2 та магнітопровод двигуна M . Відтак зі збільшенням навантаження двигуна M збільшується струм у силових обмотках N1 , зменшується
індуктивний опір обмоток і збільшується напруга на затискачах двигуна, вал
якого набирає обертів. Резисторами R , R1 , R2 , які живляться від діодного моста

B2 , змінюють швидкість обертання вала двигуна. Резистори R1 та R2 слугують
для точного налаштування мінімального та максимального значення частоти
обертання двигуна M .
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Регулятор швидкості обертання вала двигуна задається параметрами
контура (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1), у котрий входять обмотки керування N 2 ,
резистори R , R1 , R2 і якір двигуна.
Зворотний зв’язок за струмом здійснюється подачею напруги, що пропорційна до значення струму навантаження, на резистор R5 від випрямляча B3 . На
вході випрямляча B3 підключена вторинна обмотка трансформатора струму
Тр.Т.
Для зменшення швидкості обертання вала двигуна необхідно змінити опір
на змінному резисторі R . Пересування повзунка 2 вліво дає зменшення значення
напруги і струму в обмотках керування N 2 . Як наслідок, зменшиться підмагнічування магнітопроводу двигуна M і швидкість обертання вала зменшиться.
Зворотні зв’язки в схемі забезпечують задане значення швидкості обертання вала двигуна при зміні навантаження, тобто забезпечують одержання твердої
механічної характеристики [5].
Якщо навантаження на двигун зменшити, зменшиться струм в обмотках

N1 , то напруга на затискачах двигуна збільшується. Одночасно напруга сигналу
зворотного зв’язку за струмом U ЗС зменшиться. Відтак зменшиться напруга на
обмотках керування, що веде до зменшення напруги на двигуні. Таким чином
значення швидкості обертання вала двигуна підтримується на сталому рівні10.

Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте структуру сучасного електропривода виконавчого механізму.
2. Охарактеризуйте типові механічні характеристики робочих машин і електродвигунів.
3. Охарактеризуйте режими роботи електропривода.
4. Охарактеризуйте основне рівняння електропривода.
5. Які основні засади вибору електродвигуна привода?
6. Які основні засади методу середніх втрат при виборі електродвигуна привода?

10

Ильинский Н. Ф., Козаченко В. Ф. Общий курс электропривода : учебник для вузов. URL :
http://energo20.ru/category-119-47.html (дата звернення: 17.02.2013)
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7. У чому суть методів еквівалентних величин (струму, моменту і потужності)
при виборі електродвигуна привода?
8. Які основні принципи керування електроприводом?
9. Охарактеризуйте основні складові елементи електроприводів, їхню схемотехніку.
10. Які основні принципи й основні схеми автоматики керування електроприводами?
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3 МЕХАНІЧНИЙ ПРИВОД
3.1 Основні відомості про механічний привод
Механічні приводи машин посідають одне з чільних місць в техніці тому,
що без них, здебільшого, неможливо забезпечити механічний рух. Механічні
приводи можуть мати різноманітне конструкторське виконання.
Від раціонального вибору кінематичної схеми привода і правильного
кінематичного силового розрахунку залежать якісні показники машин.
При подачі механічної енергії до робочого органу машини слід узгодити
параметри обертального (зворотно-поступального) руху двигуна з раціональними параметрами руху вхідної ланки привода (обертальний рух вала привода)
робочого органу. Ці параметри можуть бути сталими або змінюватися зі зміною
робочого режиму машини [1].
Привод машини забезпечує передавання до робочого органу не тільки
обертальний рух, а його перетворення в інші види (зворотно-поступальний,
періодичний обертальний, коливний або інший складний рух) здійснюється
механізмами робочого органу машини згідно з її функціями та призначенням.
Структурні схеми приводів машин бувають дуже різноманітними. Наявність того чи того елемента у структурі привода залежить від ступеня узгодженості параметрів двигуна і потрібних параметрів руху (кутової швидкості,
обертального моменту, напряму обертання) приводного вала робочого органу
машини. Практично до складу всіх приводів входять двигун, механічні передачі
та муфти для з’єднання валів. Механічні передачі можуть мати відкрите виконання (пасові та ланцюгові передачі, рідко зубчасті) або у вигляді окремих
агрегатів (зубчасті та черв’ячні редуктори, коробки швидкостей, варіатори).
Деякі прості схеми приводів машин показані на рис. 3.1 [1, 2]. У
найпростішому варіанті привода (рис. 3.1, а) вал двигуна 1 з’єднується з приводним валом робочого органу машини 3 за допомогою муфти 2. Такі приводи
застосовують, якщо кутові швидкості вала двигуна збігаються з найдоцільнішою
кутовою швидкістю приводного вала робочого органу машини.
Складніші схеми приводів показані на рис. 3.1, б, в, де двигун 1 з’єднується
з робочим органом машини 3 через механічну передачу 4, яка може бути виконана у вигляді окремого агрегату або бути відкритою. Тоді у першому варіанті
для з’єднання валів застосовують муфти 2, а у другому муфти не потрібні.
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Структурні схеми приводів машин із комбінованими механічними передачами зображені на рис. 3.1, г, д. У двох наведених схемах приводу є механічні
передачі, які виконані у вигляді окремих агрегатів (наприклад, редукторів), і
відкриті передачі (пасова на рис, 3.1, г і ланцюгова на рис. 3.1, д). Після двигуна
1 доцільно розмістити пасову передачу 3 як таку, що має меншу тягову здатність
(порівняно з ланцюговою), і допускає більш вищі значення швидкості.

Рисунок 3.1 – Деякі схеми механічних приводів машини [1, 2]:
а – найпростіший варіант привода з муфтою:
1 – двигун, 2 – муфта, 3 – робочий орган машини (РОМ);
б – складні схеми приводів з муфтами:
1 – двигун, 2 – муфти, 3 – РОМ,
4 – закрита механічна передача у вигляді агрегату;
в – складні схеми приводів без муфт:
1 – двигун, 3 – РОМ, 4 – відкрита механічна передача;
г, д – схеми приводів з комбінованими механічними передачами:
1 – двигун, 2 – закрита механічна передача у вигляді агрегату,
3 – відкрита механічна передача, 4 – РОМ, 5 – муфта

Ланцюгові передачі краще працюють при малих швидкостях і передають
більші зусилля. Тому їх вигідно розміщувати між редуктором 2 і робочим
органом машини 4 (рис. 3.1, д), хоча є варіанти розміщення ланцюгової передачі
між двигуном і редуктором.
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Якщо характеризувати дві схеми (за рис. 3.1, г, д) привода машини з точки
зору розміщення муфт 5, то можна зауважити перевагу варіанта за схемою
рис. 3.1, д, бо тут муфта навантажується значно меншим обертовим моментом.
Структурні схеми приводів машин, подані на рис. 3.1, є найтиповішими і не
охоплюють усіх можливих варіантів, що застосовують на практиці. Однак
принципи аналізу довільних схем приводів та їхня техніко-економічна оцінка
подібні при проектуванні та конструюванні машин різного призначення.

3.2 Загальні вимоги до кінематичних схем
Вибір механічних передач у приводі машини є однією з важливих інженерних задач у розробці проекту машини.

Рисунок 3.2 – Схема для визначення розрахункових
параметрів привода
Одним з головних кінематичних параметрів, що визначає потребу застосування механічних передач у приводі, є його передатне число. Загальне передатне число привода визначається відношенням кутової швидкості вала двигуна
 ДВ до кутової швидкості приводного вала  ПР робочого органу машини

(рис. 3.2) [1]:
u заг 

 ДВ
.
 ПР

Якщо швидкість руху робочого органа є сталою (монотонний рух), то передатне число також є сталим.
У більшості машин швидкість руху робочого органа може змінюватися.
Відповідно і передатне число буде змінюватися. Воно може змінюватися плавно
чи ступенево (при зміні режиму роботи машини), зберігаючись сталим тривалий
час при роботі машини в заданому режимі. У останньому випадку відношення
найбільшої швидкості робочого органа до найменшої називається діапазоном
регулювання. Інколи в спеціальних машинах швидкість робочого органа має
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змінюватися від максимуму до мінімуму за один оберт вала, у цьому випадку
передатне число буде змінним за оберт.
Оскільки кутова швидкість вала більшості двигунів є високою і сталою або
змінюється у незначних межах, а найвигідніша кутова швидкість приводного
вала робочого органу машини є низькою, то передатне число привода u заг  1 .
Якщо зміну напряму обертання приводного вала робочого органа машини
можна здійснити за допомогою реверса двигуна, то приводний вал робочого
органа машини можна з’єднувати муфтою безпосередньо з валом двигуна. В
усіх інших випадках складовою частиною привода є механічні передачі.
Кінематична схема механічного привода будується залежно від призначення і умов роботи машини. Передачі, що встановлюються між двигуном і
робочою машиною (вихідний механізм, робочий орган), призначені використовувати цілу низку функцій, головні з яких є [1]:
1) пониження чи підвищення швидкості на робочому органі;
2) підвищення чи пониження крутного моменту;
3) зміна траєкторії чи характеру руху;
4) зміна напрямку руху (реверсування);
5) зміна площі руху;
6) сумування чи розділення рухів і моментів від декількох двигунів;
7) регулювання швидкості;
8) запобігання поломкам при перевантаженнях деталей і складальних одиниць машини.
Можливість використання в приводі машини тієї чи іншої механічної
передачі залежить від низки чинників [1]:
– особливостей окремих передач;
– загального передатного числа u заг привода;
– потужності, що передається та швидкості обертання валів;
– віддалі між валами та їхнього взаємного розташування;
– наявності необхідних умов для технічного обслуговування, ресурсу
привода та ін.
Доцільність використання в приводі машини механічних передач основних
типів можна порівняти за усередненими показниками (табл. 3.1) деяких характеристик одноступеневих передач, що найчастіше застосовуються у серійних при-
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водах машин. Показники відносних габаритних розмірів, маси та вартості
передач подано в табл. 3.1 порівняно із зубчастою циліндричною передачею [1].
Таблиця 3.1 – Деякі характеристики механічних передач різних типів

Тип передачі

Зубчаста циліндрична
Зубчаста конічна
Черв’ячна
Ланцюгова
Клинопасова
Плоскопасова
Фрикційна

ВідносВідПере- ний га- Відносна
датне барит- носна
варчисло ний роз- маса
тість
мір

Найбільша потужність,
кВт

Найбільша колова швидкість, м/с

ККД

3000

50

0,98

≤8

1

1

1

500
100
150
100
100
20

30
25
10
25
25
25

0,97
0,6-0,8
0,96
0,93
0,95
0,94

≤5
≤ 80
≤6
≤7
≤5
≤6

1,8
1,5
1,6
5
10
3

1,2
1,1
0,8
0,5
0,4
1,5

2
1,6
0,4
0,3
0,2
0,8

Найдоцільніше у приводах машин застосовувати механічні передачі, які
виконані у вигляді окремих механізмів – зубчастих і черв’ячних редукторів,
коробок швидкостей, варіаторів.
Редуктори мають високу несучу здатність, малі габаритні розміри, можуть
забезпечити досить високі передатні числа. Вони прості в експлуатації та
обслуговуванні.
Коробки швидкостей застосовують для керування роботою механічного
привода ступінчастою зміною передатного числа під час різних режимів функціонування машини або зміни напрямку обертання приводного вала робочого
органу машини за сталого напряму обертання вала двигуна.
Варіатори застосовують для керування роботою механічного привода плавно, безступенево. Вони забезпечують зміну передатного числа привода і його
реверс, а також можливість вибору найвигіднішого режиму роботи машини.
Однак складні за конструкцією і мають низьку несучу здатність.
Застосування в приводах окремих відкритих механічних передач (пасових,
ланцюгових) здебільшого диктується компоновкою машини, а також деякими
їхніми особливостями й експлуатаційними показниками.
Розподіл загального передатного числа привода між передачами різних типів, а також між ступенями однотипних передач здійснюють на основі техніко-
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економічних розрахунків різних варіантів. Крім цього, при розподілі загального
передатного числа привода беруть до уваги габаритні співвідношення передач
окремих типів, щоб забезпечити відповідні пропорційні форми привода і всієї
машини.
Вибір кінематичної схеми здебільшого залежить від двигуна, який застосовують для приводу, і вимог, що висуваються до робочої машини (характер і
траєкторія руху, швидкість, крутний момент і т. д.) [1].
Двигуни залежно від форми траєкторії руху його вихідного органа можуть
давати обертовий чи зворотно-поступальний рух.
Робочі органи за формою траєкторії поділяються на обертальні, зворотнопоступальні, з коливальним і складним рухами, а за характером руху – з
монотонним, різноманітним і циклічним рухом.
У машинах із монотонним рухом робочого органа швидкість є сталою і
тривалий час орієнтується в один бік. Двигун у таких машинах безпосередньо
з’єднаний з робочим органом, або між ними встановлюється якась передача
(зубчаста, ланцюгова, пасова тощо). Прикладами таких машин можуть слугувати вентилятори, транспортери тощо [1].
Машини з різноманітним рухом мають змінний силовий і швидкісний режими, які змінюються у ручному режимі чи автоматично. У таких машинах між
двигуном і робочим органом має встановлюватися керована передача (коробка
швидкостей, варіатор тощо). Прикладами машин з різноманітним рухом є
транспортні машини. Машини цієї групи характеризуються тим, що рух їхнього
робочого органа здійснюється за встановленим циклом, який визначається умовами роботи машини чи характером технологічного процесу. За таким принципом працює більшість автоматів, зокрема, механізм газорозподільника ДВЗ та
ін. Кінематичні схеми таких машин, як правило, містять механізми, що дають
змогу задавати й регулювати роботу машини (наприклад, кулачкові, кулісні
механізми, механізми мальтійського хреста, важільні механізми тощо) [1].

3.3 Основи кінематичної схемотехніки
Кінематична схема приводів, як правило, складається на основі розрахункової схеми передачі. Така схема може виконуватися у вигляді блок-схеми, на якій
умовно, у вигляді прямокутників позначаються елементи передачі, що викону-
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ють задані функції, і кінематичні зв’язки. Так, наприклад, заданий механізм, у
якому робочий орган, що здійснює обертальний рух, має змінювати напрямок
обертання і мати дві швидкості. Складання блок-схеми починається з двигуна,
далі йде реверс, що має кінематичний зв’язок з двигуном (рис. 3.3) [2].

Рисунок 3.3 – Блок-схема машини, привод якої забезпечує зміну напрямку
обертання та величини швидкості
За реверсом розташовується коробка швидкостей і далі – робочий орган.
Для зниження частоти обертання і підвищення крутного моменту, а також
виконання інших функцій, не приведених у завданні, в блок-схемі обов’язково
має застосовуватись передача.
При виборі типу двигуна враховуються умови роботи машини, значення
необхідної потужності, а також можливості щодо найкращого використання
його параметрів. Здебільше наперед невідомий характер зміни навантаження.
Тому при виборі двигуна неможливо узгодити його роботу з роботою робочого
органу. Відтак на початковому етапі проектування машини вибір типу двигуна
здійснюється на основі даних про передбачувані умови, режим функціонування
машини. Після цього робоча характеристика двигуна узгоджується з робочою
характеристикою машини.
Залежно від виду навантаження на робочий орган, потужність визначається
за однією з формул [1]:
N Д  k N p ,

N Д  k

M рn р
9 ,55  10

3

,

де N p – потужність робочого органу, кВт;
M р – крутний момент на робочому органі, Нм;
n р – частота обертання, об/хв;
Pр – силове навантаження на робочий орган, Н;
v р – швидкість робочого органа, м/с;

N Д  103 k Pрv р ,
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k – коефіцієнт, що враховує втрати в передачі, його значення залежно від
n р [2]:
nр

< 10

10 – 50

> 50

Гвинтова передача
–

k

1,2 – 2,0

1,2 – 1,1

1,1 – 1,05

2,5 – 3,0

За найденою потужністю з каталогів підбираються двигуни, причому, якщо
двигун допускає перевантаження, а працює в повторно-короткочасному режимі,
то можна призначати двигун з номінальною потужністю, меншою від розрахованої. А якщо двигун не допускає перевантажень чи працює у неперервному чи
близькому до такого режимі, то його потужність має мати значення рівне чи
більше розрахованому.
Також для складання кінематичної схеми важливо знати розміри і характер
руху робочого органа, які визначаються на основі чинних норм і розрахунків
міцності [3].
Для різних поєднань рухів приводного двигуна і робочого органа існують
рекомендації щодо вибору передач, які подано в додатку Б.
Умовні графічні познаки для кінематичних схем подано в додатку В.

3.4 Аналіз кінематичних схем механічного приводу
Перш ніж оцінювати варіанти кінематичних схем для вибору оптимальної
визначають загальний ККД і потужність двигунів. Ці коефіцієнти вибирають з
довідників.
За умови послідовного виконання окремих передач ККД рівне [2]:
 M  123 n .

(3.4)

Паралельне виконання окремих передач, коли від конкретного двигуна
приводиться в рух декілька робочих органів, дає ККД [2]:
M 

N p1  N p 2    N pn
N p1 N p 2
N pn



1

2

,

(3.5)

n

Паралельне виконання окремих передач, якщо декілька двигунів приводять
у рух один робочий орган, забезпечує ККД [2]:
M 

N11  N 22    N nn
N1  N 2    N n

,

(3.6)
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У формулах (3.4) – (3.6):
1 , 2 , 3 , n – ККД окремих передач, що входять у механізм;

N p1 , N p2 , N pn – потужності на робочих органах;
N1 , N 2 , N n – розрахункові потужності двигунів, кВт.

Часто робочі органи виконують комбінуванням різних типів схем. Тоді
застосовують комбінації з формул (3.4) – (3.6).
Коли загальне передатне число передачі досить велике і не вдається застосувати редуктор чи одноступеневу передачу, необхідно застосувати варіанти
багатоступінчатих передач. Тоді загальне передатне число розподіляється між
окремими передачами відповідно до даних з довідників.
Також для оцінки ефективності схеми застосовують критерій якості, при
обчисленні якого враховуються габаритні дані передачі, маса та вартість двигуна й передачі. Важливим є також складання схем компоновки із урахуванням
взаємного розташування складальних одиниць, їхніх габаритних розмірів і
форми. Для побудови таких схем широко застосовують довідникові дані про
характеристики компоновки: зубчастих і черв’ячних передач; передач з гнучким
зв’язком, муфт, і опор валів, а також двигунів.

Питання для самоперевірки
1. Наведіть приклади структурних схем приводів машин.
2. Охарактеризуйте загальні вимоги до кінематичних схем.
3. Які головні функції передач у механічному приводі?
4. Обґрунтуйте границі можливостей використання в приводі машини тієї чи
іншої механічної передачі.
5. Наведіть та охарактеризуйте елементи блок-схеми машини, привод якої
забезпечує зміну напрямку обертання та величини швидкості.
6. Охарактеризуйте основні чинники, що враховуються при виборі типу двигуна
для механічного привода.
7. Які є рекомендації щодо вибору передач різних поєднань рухів приводного
двигуна і робочого органа?
8. Наведіть приклади умовних графічних позначень для кінематичних схем.
9. Обґрунтуйте важливість передатного числа в проектуванні механічного
привода.
10. Наведіть приклади схем механічних приводів з різним ККД.
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4 ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРИВОД
4.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ГІДРОПРИВОД
4.1.1 Поняття про гідропривод та його види
Гідропривод – це гідравлічна система (система машин і агрегатів), яка
слугує для передачі механічної енергії за допомогою рідини на відстань і
перетворення цієї енергії в кінетичну енергію на виході системи з одночасним
виконанням функцій регулювання та реверсування швидкості вихідної ланки, а
також перетворення одного виду руху в інший. Основним елементом гідропривода є гідропередача [7, 10, 13, 18].
Гідропередача – це пристрій, що забезпечує передачу механічної енергії за
допомогою рідини [10].
У гідравлічних передачах використовується енергія тиску, яка за допомогою гідравлічних двигунів перетворюється в механічну роботу [7].
Гідропередачі, які входять в систему гідроприводу, поділяються на дві
основні групи [7]: гідродинамічні і гідростатичні або об’ємні передачі.
Гідродинамічний привод складається з гідродинамічної передачі, пристрою
керування, допоміжних ліній і пристроїв. У гідродинамічних приводах використовується в основному кінетична енергія потоку рідини [10].
Гідростатичний (об’ємний) привод складається із об’ємної гідропередачі,
пристрою керування, допоміжної лінії і пристроїв, причому в поняття об’ємної
гідропередачі включається об’ємний насос, об’ємний гідродвигун і магістральна
лінія. В об’ємних гідроприводах використовується потенціальна енергія тиску
робочої рідини [10].
В об’ємних гідравлічних машинах передача механічної енергії рідини здійснюється зміною об’ємів їхніх робочих камер [11]. Наприклад, витіснення (нагнітання) рідини в об’ємних насосах є результатом зменшення об’ємів робочих
камер, а всмоктування – збільшення геометричного об’єму робочих камер
(ефект зменшення тиску в об’ємі робочої камери). У гідродвигунах робочий хід
здійснюється завдяки збільшенню цих камер під дією рідини, що в них
поступає.
За необхідності стандартизованою термінологією допускається характеризувати гідропривод за типом приводного двигуна і включати в термін, що
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визначає гідропривод, назву цього двигуна. Наприклад [11, 13]: електрогідропривод, дизельгідропривод, турбогідропривод і т. д.
Гідравлічна система гідропривода включає насос і гідродвигун із відповідною регулювальною апаратурою.
Насос – машина, яка перетворює механічну енергію в гідравлічну (енергію
потоку рідини) [19].
Гідродвигун – це машина, яка перетворює енергію потоку рідини (гідравлічну енергію) в механічну енергію. Якщо вихідна ланка гідродвигуна виконує
обертальних рух, то такий гідродвигун називають гідромотором, якщо поступальним, то силовим циліндром [18].
Джерелом витрати рідини в гідроприводах здебільше слугує насос гідродвигуна зворотно-поступального, або обертального руху, а також агрегати
керування і рідинні магістралі (трубопроводи) [13].
Гідролінія (магістраль) – це трубопровід, яким транспортується робоча
рідина. Є такі магістралі [17]: всмоктуючі, напірні, зливні й дренажні.
Робочою рідиною для гідропередач слугують мінеральні оливи, а також
спеціальні рідини. В гідродинамічних передачах застосовується також вода.
Гідромашина, яка може працювати в режимі насоса чи гідромотора,
називається зворотною.
Робочий об’єм гідромашини в насосі – це об’єм рідини, що витісняється в
систему за один оберт вала насоса; в гідромоторі – об’єм рідини, необхідний
для отримання одного обороту вала гідромотора [11].
Гідромашини виготовляються зі сталим і змінним робочим об’ємом. У
відповідності до цього, гідромашини зі сталим робочим об’ємом називаються
нерегульованими, а зі змінним – регульованими.
Спосіб підключення гідромашин визначає відкритість чи закритість
гідравлічних схем (рис. 4.1) [13].
Н – насос,
Б – гідравлічний бак,
Гд – гідравлічний двигун
Рисунок 4.1 – Типи гідравлічних схем
а – відкриті; б – закриті
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Відкриті схеми – схеми, в яких гідромашини (насос і гідродвигуни) зв’язані
гідравлічними лініями по напірній магістралі, а по зливній гідравлічно
замикаються через бак [13].
Закриті схеми – схеми, в яких гідромашини зв’язані гідравлічними лініями
у напірній і зливні магістралях [13].
За видом зображення розрізняють основні типи гідравлічних схем [13]:
Блок-схеми – схеми, необхідні для структурної розробки гідроприводу.
Принципова схема приводу – схема, на якій показано повний склад
елементів і зв’язків між ними, і яка дає детальну уяву про принцип роботи
привода.
Функційна схема приводу – схема, яка пояснює певні процеси, що відбуваються у приводі чи в його окремих функційних частинах.
Схема з’єднування приводу – схема, на якій показано види, методи, засоби
та місця з’єднання складових частин приводу, а також познаки з’єднувальних
проводів, джгутів, кабелів, трубопроводів тощо.

4.1.2 Складові елементи гідроприводів та їхнє призначення
При експлуатації гідросистем виникає необхідність зміни спрямування
потоку робочої рідини на окремих її ділянках з метою зміни напряму руху
виконавчих механізмів машини. Необхідно забезпечувати задану послідовність
включення в роботу цих механізмів, виконувати розвантаження насоса й
гідросистеми від тиску тощо. Ці й деякі інші функції можуть виконуватися
спеціальними гідроапаратами – направляючими гідророзподільниками [14].
Гідроапарат – це пристрій, призначений для зміни чи підтримання сталого
тиску робочої рідини, або для зміни напрямку її потоку. Гідроапаратура
поділяється на регулюючу й направляючу [7].
Регулююча гідроапаратура змінює тиск, витрату й напрям потоку робочої
рідини за рахунок зміни розмірів робочого прохідного перерізу [7].
Направляюча гідроапаратура призначена змінювати напрямок потоку
робочої рідини повним відкриванням чи закриванням робочого прохідного
перерізу [7].
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Робочий прохідний переріз гідроапаратів змінюється при зміні положення
запірно-регулювального елемента (клапанного чи неклапанного (дросельного)
виконання), що входить в їхню конструкцію [7].
Гідроклапаном називається гідроапарат, у якому величина відкривання
робочого прохідного перерізу змінюється від впливу потоку робочої рідини, що
проходить через нього [7].
За характером впливу на запірно-регулюючий елемент, гідравлічні клапани
поділяють на [14]:
– гідроклапани прямої дії, у яких величина відкривання робочого прохідного перерізу змінюється внаслідок безпосереднього впливу потоку робочої
рідини на запірно-регулюючий елемент;
– гідроклапани непрямої дії, у яких потік спочатку впливає на допоміжний
запірно-регулювальний елемент, переміщення якого спричинює зміну положення основного запірно-регулюючого елемента.
Гідроклапаном неклапанної дії називається гідроапарат, у якому величина
відкривання робочого прохідного перерізу не залежить від впливу потоку
робочої рідини, яка протікає через нього. Такі гідроапарати ще називають
дроселями. Дросель є активним гідравлічним опором [14].
Розподільники – гідравлічні елементи, що змінюють напрямок потоку.
За конструкцією запірно-регулюючого елемента гідророзподільники поділяють на [7]:
– золотникові (запірно-регулювальним елементом є золотник циліндричної
чи плоскої форми). В золотникових гідророзподільниках зміна напрямку потоку
робочої рідини здійснюється осьовим зміщенням запірно-регулювального
елемента;
– кранові (запірно-регулювальним елементом є кран). У цих гідророзподільниках зміна напрямку потоку робочої рідини здійснюється поворотом пробки крана, що має плоску, циліндричну, конічну чи сферичну форму;
– клапанні (запірно-регулювальним елементом є клапан). У клапанних
гідророзподільниках зміна напрямку потоку робочої рідини здійснюється
шляхом послідовного відкривання і закривання робочих прохідних перерізів
клапанами (кульковими, тарілковими, конусними і т. д.) різної конструкції.
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4.1.2.1 Дросельні подільники потоків
Подільник потоків – це клапан співвідношення витрат, призначений для
розділення одного потоку робочої рідини на два й більше рівних за параметрами
потоки незалежно від величини протитиску в кожному з них. Подільники
потоків застосовують в гідроприводах машин, де необхідно забезпечити
синхронізацію руху вихідних даних гідродвигунів, що паралельно працюють і
долають навантаження неоднакової величини [7, 13, 15, 18].
Подільники (суматори) потоку – гідравлічні пристрої, потрібні для
розподілу одного потоку робочої рідини на два і більше (або сумуванні).
Позначення подільників потоку наведене на рис. 4.2 [7, 13, 15, 18].
Дроселі – гідравлічні елементи, що змінюють кількість рідини, яка
підводиться до гідродвигуна (мотору, циліндру) (рис. 4.3) [7, 13, 15, 18].

а
б
Рисунок 4.2 – Познака подільників
(суматорів) потоку:
а – подільник потоку;
б – суматор потоку

а
б
в
Рисунок 4.3 – Познака дроселів
а – нерегульовані; б – регульовані;
в – комбіновані зі зворотним
клапаном

Дроселі й регулятори витрати призначені для регулювання витрати робочої
рідини в гідросистемі чи на окремих її ділянках й пов'язаного з цим
регулювання швидкості руху вихідної ланки гідродвигуна [7, 13, 15, 18].
Подільники потоків включаються в гідросистеми для забезпечення синхронізації руху окремих виконавчих механізмів незалежно від різниці величин
навантаження на них. Підтримання рівності величин витрат у вітках забезпечується дроселюванням потоку в тій вітці, де виконавчий механізм навантажений
менше. Якщо в одній із магістралей тиск підвищиться, перепад на вхідному
дросельному вікні впаде, знизиться й величина витрати у цій вітці. Це
спричинить перепад тисків на поршні, що виконує функцію дроселя, який
зміститься в сторону ненавантаженої вітки, що збільшить опір в ній та зрівняє
величини параметрів потоків в обох вітках.
Дроселі виконують згідно з двома принциповими схемами. Відтак розрізняють лінійні та нелінійні дроселі.
Лінійні дроселі в яких витрати тиску пропорційні до витрати рідини. У
таких дроселях витрати тиску визначають втрати тиску по довжині. Змінюючи

86

довжину каналу, яким рухається рідина, можна змінити втрати тиску й витрати
через дросель. Прикладом лінійного дроселя є гідроапарат з дросельним каналом (рис. 4.4). Тут рідина рухається гвинтовою прямокутною канавкою, довжину якої можна змінювати поворотом гвинта. Площа живого перерізу й довжина
канула у таких дроселях встановлюється з умови досягнення в дроселі заданого
перепаду тиску. При цьому виключається забруднення дросельного канала
механічними домішками, які можуть міститися в робочій рідині [7, 13, 18].
Нелінійні дроселі характеризуються
тим, що режим руху рідини через них
турбулентний, а перепад тисків практично пропорційний до квадрата витрати
рідини. Тому такі дроселі часто називають квадратичними [7]. У них втрати
Рисунок 4.4 – Лінійний дросель:
тиску визначаються зміною геометричн1 – корпус; 2 – гвинт
их розмірів потоку рідини й утворенням
вихорів у потоці рідини, що виникають через місцеві опори. Зміна перепаду
тиску, а, отже, й зміна витрати тиску через такі дроселі досягається зміною
площі прохідного перерізу, або кількості місцевих опорів [7, 10, 13, 18].

4.1.2.2 Керуючі золотникові пристрої
Керування роботою виконавчих механізмів гідропривода здійснюють золотниковими розподільниками різноманітної конструкції. Їхньою перевагою є
вільність від осьових навантажень, що полегшує керування ними. Золотникові
розподільники виготовляють з циліндричними чи плоскими золотниками, з
ручним або електромагнітним керуванням [7, 10].
Запірні пояски золотника по довжині можуть бути рівні ширині вікон у
гільзі, а також більші чи менші за них. У першому випадку маємо ідеальний
золотник, у другому – золотник з позитивним перекриттям, у третьому – з
негативним перекриттям чи проточний золотник.
Розміри золотників й прохідних перерізів у гільзі залежать від величини
перепадів тиску й витрат рідини, що перетікає через вікна, утворені золотником.
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Запірно-регулювальним елементом золотникових гідророзподільників
(рис. 4.5, а) є циліндричний золотник 1, який залежно від кількості каналів
(підведень) 3 в корпусі 2, може мати один, два і більше поясків.

1 – золотник, 2 – корпус,
3 – канали (підведення)

1, 2, 3, 4 – підведення,
І, ІІ, ІІІ – позиції
а
б
Рисунок 4.5 – Схема (а) та познака (б) гідророзподільника

На схемах гідророзподільники позначають у вигляді рухомого елемента, на
якому зазначаються лінії зв’язку, проходи та елементи керування. Робочу
позицію рухомого елемента зображають квадратом (прямокутником), кількість
позицій відповідає кількості квадратів (рис. 4.5, б) [7, 10, 13, 18].
Розглянемо принцип роботи розподільника (рис. 4.6) [10]:
У вихідній позиції всі лінії А, В, Р, Т, що підведені до розподільника,
перекриті (рис. 4.6, а).

Рисунок 4.6 – Схема роботи золотникового гідророзподільника
Зміщення золотника вліво переводить розподільник у другу позицію, в якій
попарно з’єднуються лінії Р і А, В і Т (рис. 4.6, б).
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Зміщення золотника вправо переводить розподільник у третю позицію, в
якій з’єднуються лінії Р і В, А і Т (рис. 4.6, в). Такий розподільник часто
називають реверсивним, бо він застосовується для зупинки та зміни напрямку
руху виконавчих органів.
Залежно від кількості підводів (ліній, ходів) розподільники можуть виконуватися двоходові (дволінійні); триходові (трилінійні), чотири- й багатоходові.
Відповідно у позначеннях гідророзподільників перша цифра позначає кількість
підведень. Наприклад, з позначення гідророзподільника "4/2" можна зрозуміти,
що він має 4 підводи, тобто він чотириходовий (чотирилінійний) [15].
Друга цифра в познаці вказує на кількість позицій. Те саме позначення
розподільника "4/2" вказує на те що, у нього дві позиції. Приклади позначення
розподільників представлені на рис. 4.7.

Рисунок 4.7 – Приклади познак типів розподільників

1 – руків’я,
2 – серга,
3 – передня кришка,
4 – вихідні отвори,
5 – вхідний отвір,
6 – корпусом,
7 – канал дренажний,
8 – задня кришка,
9 – кульковий фіксатор,
10 – золотник,
11 – вушко
Рисунок 4.8 – Гідророзподільник з ручним керуванням
Пристрій ручного гідророзподільника 4/3 та його умовного позначення
представлено на рис. 4.8. Перемикання позицій розподільника здійснюється
руків’ям 1, яке за допомогою серги 2 шарнірно приєднується до золотника 10. Із
корпусом 6 руків’я шарнірно з’єднане з вушком 11.
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Для фіксації кожного положення золотника слугує кульковий фіксатор 9,
змонтований в задній кришці 8.
Втрати рідини в золотнику зі сторони передньої кришки 3 виключаються
манжетним ущільненням. Робоча рідина підводиться до отвору 5, а відводиться
через отвори 4. Канал 7 дренажний, слугує для відведення втрат рідини через
протікання.

4.1.2.3 Регулятори швидкості гідродвигуна
Коли необхідно забезпечити сталість швидкості виконавчого механізму
незалежно від навантаження, що діє на нього, в гідросистемах часто застосовують дросельні регулятори швидкості. Як правило, у конструкціях таких
регуляторів стала витрата рідини в системі (а отже, і стала швидкість виконавчого механізму) забезпечується завдяки підтриманню сталого значення
перепаду тисків на чуттєвому елементі регулятора – дросельній шайбі. Це
відбувається незалежно від коливання тисків на вході й виході із регулятора [7].
На рис. 4.9 показана одна з конструктивних схем регулятора витрати.

1 – вхідний дросель,
2 – золотник,
3 – пружина регулятора,
4 – поршень,

Рисунок 4.9 – Регулятор витрати
Регулятор складається з дроселя 1 із сталим чи регульованим відкриванням
й золотникового дросельного пристрою. Рідина від насоса підводиться через
канал і, пройшовши через дросель 1 та щілину, що регулюється золотником 2,
поступає в систему. На золотники 2 діє зусилля пружини 3 й сила тиску рідини
на поршень 4. Під таким самим тиском відбувається витікання через дросель 1.
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Отже, перепад тисків до дроселя і після дроселя визначається жорсткістю
пружини 3 й майже постійно не залежить від тисків у вході й виході із регулятора. Для забезпечення високої чутливості й точності регулятора, золотник 2
виготовляють із сталі, що піддається ХТО (цементація) із забезпеченням
поверхневої твердості НRС 56 – 62 та високої чистоти поверхні. Золотник з
гільзою виготовляють із зазором 5 – 12 мкм.

4.1.2.4 Запобіжні клапани
Клапани запобіжні – гідравлічні елементи, що змінюють напрямок потоку
робочої рідини при підвищеному тиску граничного значення. Запобіжні клапани
(напірні гідроклапани) призначені для оберігання об’ємного гідропривода від
тиску, що перевищує встановлене значення, шляхом зливу рідини в моменти
збільшення цього тиску [7, 10, 13, 16, 18].
Зворотні клапани – гідравлічні пристрої, що пропускають робочу рідину
тільки в одному напрямку.
Напірні клапани називаються переливними, якщо вони призначені для
підтримання заданого тиску шляхом неперервного зливу робочої рідини під час
всієї роботи. Напірні гідроклапани призначені для обмеження тиску в потоках
робочої рідини, що підводиться до них. На рис. 4.10 представлено принципові
схеми напірних клапанів прямої дії з кульковим, конусним, плунжерним й
тарілковим запірно-регулювальним елементами [7, 10, 13, 16, 18].
Клапан складається із запірно-регулювального елемента 1 (кульки, конуса
та ін.), пружини 2, стиснення якої можна змінювати регулювальним гвинтом 3.
Отвір 5 корпуса 4 з’єднується з лінією високого тиску, а отвір 6 – зі зливною
лінією. Частина корпуса і запірно-регулювальний елемент клапана приводиться
у дію та взаємно притискаються по спряженій поверхні, яка називається сідлом
(посадковим місцем) [16].
При установі клапана в гідросистему пружина 2 налагоджується так, щоб
створюваний нею тиск був більшим за робочий, тоді запірно-регулювальний
елемент буде притискатися до сідла, а лінія зливу буде відділена від лінії
високого тиску. При підвищенні тиску у потоці, що підводиться до входу, понад
регламентоване значення (на яке налагоджено клапан), запірно-регулювальний
елемент клапана переміститься до гори, долаючи зусилля пружини, робочий
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прохідний переріз клапана відкриється, і гідролінія високого тиску з’єднається
зі зливною. Вся робоча рідина іде через клапан на злив. Як тільки тиск у
напірній гідролінії зменшиться, клапан закриється, і якщо причина, що спричинила підвищення тиску не усунеться, процес повториться [16].

Рисунок 4.10 – Принципові схеми напірних клапанів із
запірно-регулювальними елементами:
а – кулькою; б – конусним; в – золотником; г – тарілковим; д – познака
1 – запірно-регулювальний елемент, 2 – пружина,
3 – регулювальний гвинт, 4 – корпус, 5 – отвір лінії високого тиску,
6 – отвір зливної лінії, 7 – камера, 8 – плунжер, 9 – калібрований отвір,
Коливання тиску в системі може спричинити вібрацію запірно-регулювального елемента. Можуть виникнути удари його об сідло. Вібрація й удари є
частими причинами зношування й розгерметизації клапанів. Тому для зменшення сили удару й частоти коливань клапана об сідло застосовують спеціальні
гідравлічні демпфери (рис. 4.10, б, г). Такі пристрої складаються з камери 7, в
якій переміщається плунжер 8. Камера заповнена рідиною. З лінією злива ця
камера з’єднується тонким каліброваним отвором 9 діаметром 0,8…1 мм.
Відкривання клапана (рис. 4.10, б, г) спричинює переміщення плунжера, який
витісняє рідину з камер демпфера. Гідродинамічний опір, що при цьому
виникає, є пропорційний до швидкості руху плунжера. Це зменшує частоту
коливань та силу удару запірно-регулювального елемента і частково усуває його
вібрацію [16].
Перевага клапанів прямої дії – висока швидкодія. Недолік – збільшення
розмірів при підвищенні робочого тиску, а також нестабільність роботи [16].
При конструюванні напірних клапанів їхні габарити й масу можна зменшити, якщо застосувати диференціальні клапани чи клапани непрямої дії.
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Диференціальний клапан (рис. 4.11) складається з плунжера 1, який має два
пояски діаметрами D і d , на які впливає рідина [16].
Завдяки наявності поясків із різними діаметрами зменшується активна
площа запірно-регулювального елемента клапана, на яку впливає рідина, і він
виявляється частково розвантаженим. Це дає змогу зменшити розміри пружини
та всього клапана загалом [16].
Редукційним називають гідроклапан
тиску, що призначений для підтримання у
вихідному від нього потоці робочої рідини
нижчого значення тиску проти тиску в
потоці, який подається на вхід [7].
Редукційні клапани застосовують у тих
Рисунок 4.11 – Принципова
випадках, коли від одного джерела живлятьсхема диференціального
клапана:
ся декілька споживачів з різними робочими
1 – плунжер, 2 – пружина
тисками. Їх ще називають клапанами-редукторами. Вони можуть понижувати тиск на виході до заданого значення й
підтримують його сталим, незалежно від величини тиску на вході в клапан. При
цьому насос, що створює тиск, розраховують на максимальний тиск, який
необхідний для живлення споживача.
Редукційний клапан (рис. 4.12) складається із запірно-регулюючого елемента – плунжера 1, притисненого до сідла пружиною 2, сила стиску якої
регулюється гвинтом 3. Отвір 4 корпусу з’єднується з гідравлічною лінією
високого тиску, а отвір 5 із гідравлічною лінією низького тиску [10, 13, 16].

1 – плунжер,
2 – пружина,
3 – гвинт регулювання,
4 – отвір високого тиску,
5 – отвір низького тиску

Рисунок 4.12 – Редукційний клапан
а – принципова схема; б – умовна познака
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У вихідному стані клапан притискає до сідла плунжер, а вхід клапана
закритий від виходу. При підвищенні тиску P1 плунжер піднімається і гідролінія
високого тиску з’єднується з гідролінією низького тиску. Що більше значення
тиску P1 , то більше відкривається прохідний переріз клапана і більшим стає
значення тиску P2 . Отже, тиск P2 залежить від тиску на вході клапана, від
початкової сили стиску та жорсткості пружини [16].
Зворотним гідроклапаном називається направляючий гідроапарат, призначений для пропускання робочої рідини тільки в одному напрямку. Вони можуть
мати різні запірно-регулювальні елементи: кульковий, конусний, плунжерний
чи тарілковий. Такий клапан, відповідно до свого призначення, має бути
герметичним у закритому (вихідному) стані запірно-регулюючого елемента. Для
досягнення абсолютної герметичності в закритому стані застосовують зворотні
клапани з двома чи трьома послідовно з’єднаними запірно-регулювальними
елементами [10, 13, 16].
Пружина зворотних клапанів не регулюється, її сила стискання має
забезпечувати лише подолання сил тертя та інерцію, а також швидке повернення
у вихідний стан запірно-регулювального елемента [16].
Зворотний клапан Г51 (рис. 4.13) має конусний запірно-регулювальний
елемент 5. При підведенні робочої рідини до отвору 1 запірно-регулювальний
елемент 5 підніметься над сідлом 2, долаючи силу натягу пружини 4, рідина
вільно проходить до отвору 3 [10, 13, 16].
Зміна напрямку потоку робочої рідини діє на запірно-регулювальний
елемент 5 який притиснений до сідла. Герметичність прилягання запірнорегулювального елемента до сідла забезпечує блокування вхідного отвору 1.
а – конструкція;
б – умовна познака
1 – вхідний отвір,
2 – сідло,
3 – вихідний отвір,
4 – пружина,
5 – запірно-регулюючий елемент
Рисунок 4.13 – Зворотний клапан типу Г51
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У гідросистемах багатьох приводів машин зворотні клапани з кульковим
робочим елементом застосовують у пристроях блокування шлангів (рис. 4.14)
[10, 13, 16].
Пристрій блокування має кульки (запірно-регулювальний елемент) 1, на які
діє сила стисненої пружини, які при роз’єднанні трубопроводів блокують потік.
При з’єднанні труб шляхом нагвинчування гайки 2 на штуцер 4 штовхач 3
відтискає кульки від їхніх сідел, даючи змогу рідині вільно проходити через
пристрій [10, 13, 16].
1 – кулька (запірно-регулюючий елемент),
2 – гайка,
3 – штовхач,
4 – штуцер
Рисунок 4.14 – Пристрій блокування
У гідроприводі зворотні клапани застосовують [7, 10, 13, 16 – 18]:
– як підпірні;
– для створення нерегульованої протидії у силовій магістралі гідродвигуна;
– для блокування вертикально розташованого від самовільного опускання при
вимкненому приводі;
– для некерованого пропускання робочої рідини в одному напрямку і
керованого в іншому (разом з дроселем);
– для виключення протікань рідини із гідросистеми при демонтажі тощо.
Як конструкційний елемент зворотний клапан включений в конструкцію
розділювальних панелей, напірних клапанів, дроселів і регуляторів потоку, в
золотники з гідравлічним керуванням, в насоси і гідравлічні двигуни, в
гідрозподільники тощо.

4.1.2.5 Трубопроводи, арматура, акумулятори
З’єднання між собою всіх елементів гідросистем здійснюється за допомогою гнучких шлангів, трубопроводів гнучких металевих і виготовлених з
гумово-тканих, полімерних та композиційних матеріалів. Суттєвим для трубопроводів є забезпечення такого стану, при якому виключені деформації кручення [10].
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Для з’єднання шлангів застосовують ніпельне, кутове з’єднання, при цьому
може застосовуватися підтискна втулка. Також може бути кулькове і плоске
з’єднання, із застосуванням ніпелю, швидкознімних муфт з клапанами та за
допомогою приєднувальної арматури різних конструкцій.
Допоміжні пристрої гідросистем забезпечують надійну роботу насосів,
гідродвигунів, гідроапаратури і всього гідропривода загалом. До допоміжних
пристроїв належать [7, 10, 13, 14, 17]: гідробаки і теплообмінники для робочої
рідини, фільтри, ущільнювальні пристрої, гідроакумулятори, гідравлічні замки,
а також елементи, якими забезпечується подача команд на включення і
виключення виконавчих механізмів.
Кондиціонери робочої рідини – це гідравлічні елементи, що підтримують
необхідні властивості робочої рідини [14].
Фільтри – гідравлічні пристрої, необхідні для очищення робочої рідини від
забруднень і продуктів зношування (рис. 4.15, а) [14].
Охолоджувачі (радіатори) – гідравлічні пристрої, необхідні для забезпечення робочої рідини заданою температурою (рис. 4.15, б) [14].
Гідробаки – гідравлічні пристрої, необхідні для зберігання і відстоювання
робочої рідини (рис. 4.15, в) [14].
Гідролінії – трубопроводи й сполучна арматура. (рис. 4.16) [14].

Рисунок 4.15 – Схематичні познаки:
а – фільтрів, б – охолоджувачів,
в – гідробака під атмосферним тиском

Рисунок 4.16 – Познака гідроліній
а, б – з’єднаних, в – нез’єднаних,
г – вихід робочої рідини;
д – вхід робочої рідини

Гідравлічний акумулятор – це гідравлічна ємкість, призначена для акумулювання енергії робочої рідин, яка є під тиском, з метою подальшого
застосування цієї енергії в гідроприводі.
Залежно від носія потенціальної енергії гідроакумулятори поділяють на
вантажні, пружинні й пневматичні. Гідроакумулятори підтримують на заданому
рівні тиск, компенсують протікання, згладжують пульсацію тиску, що створюється насосами, виконують роль демпфера. Їх також застосовують як запобіжни-
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ки для захисту системи від різкого зростання тисків, спричинених доланням
перевантажень, наприклад у випадках, коли колеса автомобіля наштовхуються
на дорожні перешкоди. Також застосовуються для досягнення великої швидкості холостого ходу при сумісній роботі з насосами [7, 10, 13, 14, 17].

4.1.3 Робочі рідини для гідроприводів
У гідроприводі отримали широке застосування мінеральні оливи. Недоліками цих олив є недостатня мастильна здатність (порівняно з оливою на касторовій основі). Мають схильність до спалахування, значне змінення в’язкості зі
збільшенням температури, максимальну експлуатаційну температуру 150°С [7].
Прості мінеральні оливи не можуть повною мірою задовольнити вимоги,
які висуваються до робочих рідин гідроприводів. Тому застосовують спеціальні
суміші з мінеральними оливами та спеціальні рідини.
Поміж спеціальних вимог, що висуваються до робочих рідин для окремих
передач, можна деякі виділити як загальні для гідродинамічних і гідрооб’ємних
передач [10]:
1. Рідина має мати малу в’язкість для зменшення витрат на тертя, але вона
обов’язково має володіти властивістю змащувати підшипники.
2. Рідина має бути стійкою проти піноутворення.
3. Рідина має мати високу температуру спалаху.
4. Рідина має мати понижену кислотність, а взаємодія рідини з деталями
гідропередачі не має спричинювати їхню корозію.
5. Рідина має мати стійкість проти емульгування, вода, яка потрапила в неї,
має відділятися.
6. Рідина не має шкідливо впливати на здоров’я людини.
Робочі рідини для гідродинамічних передач. Гідромуфти і гідротрансформатори працюють на оливі, причому для цього застосовують різні їхні сорти,
або ж спеціальні суміші рідин. Для більшості гідромуфт, які працюють у нормальних умовах, застосовують турбінну оливу, яка має температуру спалаху
180°С і задовільну характеристику в’язкість-температура. Відношення кінематичної в’язкості при 80°С до кінематичної в’язкості при 100°С для цієї оливи є
не вищою за 3,2. До оливи часто додають антипінні присадки, наприклад,
силікон. Для гідротрансформаторів застосовують оливу менш в’язку, ніж для
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гідромуфт. Гідротрансформатори, призначені для транспортних машин, працюють на суміші олив, що забезпечують роботу гідродинамічної передачі за
температур 110 – 140°С, при допустимій розрахунковій 200°С [10].
У процесі експлуатації оливи зазнають змін, втрачають свої якісні властивості. Тому при обслуговуванні гідроприводів необхідно регулярно (відповідно до плану) контролювати стан оливи. Для цього беруть проби і визначають
відхилення від заданих властивостей та ступінь забруднення. Як правило, це
найпростіший візуальний аналіз на виявлення зміни кольору, густини.
Після неперервної роботи протягом 6000 год, або не пізніше як через рік,
необхідно робочу оливу дослідити на хімічні й фізичні зміни і на старіння. При
значних змінах оливу потрібно міняти [10].
Робочі рідини для об’ємних гідропередач є в’язкіші проти тих що застосовуються у гідродинамічних передачах, хоча багато сортів олив застосовуються і в
тих, і в тих.

4.2 ГІДРОДИНАМІЧНІ ТА ГІДРОСТАТИЧНІ (ОБ’ЄМНІ) ГІДРОПРИВОДИ
4.2.1 Загальні відомості про гідродинамічні приводи
Гідродинамічні приводи встановлюють тільки силові зв’язки. Це означає,
що конкретне передатне відношення підтримується сталим тільки за умов
певного відношення значень навантажень вхідної та вихідної частин [7, 10, 13,
14, 17].
1903 р. проф. Г. Феттінгер, проектуючи схему диференціальної електричної
передачі, що здійснює передачу крутного моменту від двигуна до гребеневого
гвинта, вирішив замінити диференціальну електропередачу гідродинамічним
устаткуванням, з’єднавши відцентровий насос і турбіну одним спільним вихороподібним круговим потоком рідини [10]. Це стало початком конструювання
гідродинамічних передач.
Гідродинамічні передачі розділяють на два види [7, 10, 13, 14, 17]: гідродинамічні перетворювачі момента або гідротрансформатори і гідродинамічні
муфти (гідромуфти).
Усі гідродинамічні передачі, які, крім насоса і турбіни, мають нерухомий
реактивний елемент – реактор, називають гідротрансформаторами (рис. 4.16).
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Вони можуть створювати різницю між кількістю обертів вхідного і вихідного
вала, а також трансформувати передатний крутний момент [7].

1 – вхідний вал,
2 – насос,
3 – реактор (направляючий апарат),
4 – турбіна,
5 – вихідний вал

Рисунок 4.16 – Конструктивна схема гідротрансформатора:
а – реактор розташовано перед насосом;
б – реактор розташовано після насоса
Колесо відцентрового насоса11, безпосередньо зв’язане з ведучим валом, і
колесо реактивної турбіни, зв’язане з веденим валом, є головними елементами
гідродинамічної передачі. Енергія від насоса до турбіни передається гідродинамічною взаємодію потоку і лопатевих систем робочих коліс; таким чином, в цих
передачах, в основному, використовується кінетична енергія рідини [7, 10, 13,
14, 17].
У гідротрансформаторах реактивним елементом є нерухомий реактор
(направляючий апарат); при цьому можна на веденому валі отримати зміну не
тільки кількості обертів, але й величини реалізованого крутного моменту,
порівняно з їхніми значеннями на вихідному валі [7, 10, 13, 14, 17]:
М1 ± Мр – М2 = 0
(4.1)
М1 ± Мр = М2,
(4.2)
де Мр – момент, який сприймається нерухомим реактором;
М1 – момент на вхідному валі;
М2 – момент на вихідному валі.
У гідротрансформаторі (рис. 4.16) вхідний вал 1 з’єднаний із двигуном. На
вал насаджений на шпонці насос 2. Турбіна 4 жорстко насаджена на вихідний вал

11

Надалі для спрощення термінів «колесо насоса», «колесо турбіни» застосовуються терміни
«насос», «турбіна»
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5, який з’єднується із машиною. Колесо 3 є нерухомим направляючим апаратом
[10].
Усередині гідротрансформатора, як робоча рідина, є вода чи олива. Насос 2
при оберті створює тиск, який приводить в обертання турбіну гідротрансформатора, а через неї – механізми приводної машини. Усередині гідротрансформатора встановлюється циркуляція рідини, як показано стрілками. Таким чином,
вхідний вал не має жорсткого зв’язку із вихідним, а передача крутного моменту
здійснюється через потік рідини. Насос робить таку ж кількість обертів, що й
двигун, а турбіна може мати різну кількість обертів, яка змінюються залежно від
навантаження [7, 10, 13, 14, 17].
Спочатку при невеликих кількостях обертів n2 турбіна створює крутний
момент, більший ніж на насосі, в декілька раз (рис. 4.17) [10]. У мірі того, як
навантаження на турбіні зменшується, кількість її обертів збільшується.
Таким чином, гідротрансформатор виконує автоматично і плавно роботу
коробки швидкостей з нескінченою кількістю ступенів [7, 10, 13].
На рис. 4.16, б показана схема гідротрансформатора, у якого направляючий
апарат 3 розміщений після насоса, а перед насосом 2 розміщена турбіна 4 [7, 10,
13].
1932 – 1934 рр. в МВТУ ім. Н. Є. Баумана спроектовано і побудовано
гідротрансформатор. Це був триколісний гідротрансформатор потужністю
60 к.с. при n1 = 900 об/хв [10].

Рисунок 4.17 – Зовнішня характеристика гідротрансформатора
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За умови відсутності реактивного елемента в гідропередачі, моменти на
обох валах рівні, така гідравлічна система є гідравлічною муфтою (рис. 4.18),
яка здатна при рівності моментів змінювати передатне відношення за кількістю
обертів [7, 10, 13].

1 – насос;
2 – турбіна;
3 – кожух, що обертається;
4 – вихідний вал;
5 – вхідний вал

Рисунок 4.18 – Конструктивна схема гідромуфти
Робочі колеса гідромуфт мають прямі радіальні, або зігнуті лопаті [7].
Гідромуфта є поєднанням в одній машині колеса відцентрового насоса 1
(рис. 4.18), колеса реактивної турбіни 2 і її кожуха 3 що її охоплює і обертається.
Насос з’єднаний з вихідним 5, а реактивна турбіна – вихідним 4 валом [7, 10,
13].
Насос, обертаючись, передає роботу двигуна рідини, яка заповняє гідромуфти, і створює їй запас швидкісної енергії та енергії тиску. Рідина із цим запасом енергії надходить на лопаті турбіни, перетворює енергію у механічну роботу на вихідному валі і змушує його крутитись. Виходячи із турбіни, рідина
знову попадає у насос, і в гідромуфті встановлюється замкнута циркуляція шляхом: насос – турбіна – насос. Ланкою зв’язку в гідромуфті між вхідним і вихідним валами є рідина. Така передача енергії здійснюється з певними втратами, які
ззовні виражаються у тому, що вихідний вал відстає від вхідного. У балансі
моментів, що передаються тертям, як правило мала, її приймають [7, 10, 13]:
М1 = М2 = М.
Величина моменту М, який здатна передати гідромуфта при деякій визначеній кількості обертів двигуна, залежить від відношення кількості обертів
веденого n2 до ведучого n1 валів, які називають передатним відношенням [7]:
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ККД гідромуфти [7, 10, 13]:
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За умов достатньо високого значення М2 ведений вал може зупинитися. У
цьому випадку гідромуфта виконує роль гідрогальма [7, 10, 13].
Відносна різниця кількості обертів ведучого і веденого валів гідромуфти
називається ковзанням [7, 10, 13]:
n n
S 1 2.
n1

Це доля втрат у балансі енергії гідромуфти [7, 10, 13]:
S

n1  n2 N1  N 2

 1  .
n1
N1

(4.5)

Енергія втрат затрачається на подолання тертя потоку об стінки й лопаті, а
також на утворення вихрів при відривному обтіканні лопатей з більшими
кутами атаки. Енергія втрат перетворюється в тепло. Тому робоча рідина та
деталі гідромуфти при роботі нагріваються. Для попередження перегріву
гідромуфт застосовують спеціальні схеми охолодження [7, 10, 13].
Першу гідромуфту спроектував проф. А. П. Кудрявцев 1929 р. [10].
Основні властивості гідромуфт і особливості їхньої роботи [7, 10, 13]:
1. У гідромуфтах вхідний і вихідний вали обертаються незалежно. Вихідний
вал може бути нерухомим при обертанні вхідного, або мати проміжні значення кутової швидкості. Але гранична кутова швидкість не може досягнути
величини швидкості вхідного вала і має бути не меншою 2 – 3 % її величини.
2. За допомогою гідромуфт здійснюється плавне рушання з місця і плавний
розгін.
3. У гідромуфтах немає пар, що труться, внаслідок цього відсутнє зношування
основних деталей.
4. Гідромуфти обмежують крутні коливання.
5. За допомогою гідромуфт передачі працюють безшумно.
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6. Гідромуфти забезпечують високий ККД (0,96 – 0,98) при номінальному
режимі.
7. Гідромуфти надійні в експлуатації.
8. Гідромуфти дають змогу організувати дистанційне і автоматичне керування.
Завдяки переліченим властивостям гідромуфти встановлюються для виконання таких функцій [7, 10, 13]:
– для регулювання кількості обертів вхідного вала за умов постійної кількості
обертів двигуна;
– для розгону великих мас;
– для сумування потужностей і реверсу;
У гідротрансформаторах і гідромуфтах абсолютною швидкістю входу на
робочі колеса та реактор є абсолютна швидкість виходу потоку з попереднього
колеса [7, 10, 13].
При збільшенні навантаження на веденому валі автоматично зменшується
швидкість обертання цього вала, якщо кількість обертів ведучого вала
автоматично підтримується постійним, і, навпаки, при зменшенні навантаження швидкість збільшується. Ця властивість гідродинамічних передач
використовується в тягових машинах, де потрібна автоматична зміна зусилля від
швидкості [10].
Переваги гідропередач [7, 10, 13]:
– плавність рушання з місця і переходу з одного режиму на інший;
– великий діапазон регулювання швидкості веденого вала при збереженні
постійної кількості обертів ведучого вала,
– обмеження крутних коливань і захист від поштовхів, які виникають у
всьому приводі,
– відсутність зносу деталей
Усі ці властивості зумовили значне поширення привода з гідродинамічною
передачею.
Гідродинамічні передачі (гідротрансформатори) дають змогу створювати,
за умов високого ККД (0,8 – 0,9), передатні відношення 0,125 – 0,65, їхній
комплексний тип до 0,97. При зменшенні ККД ці передатні відношення можуть
бути знижені до точки рушання з місця [10].
У гідродинамічних передачах зазори між деталями, які обертаються з
різною швидкістю, відносно невеликі, клас точності виготовлення машин, в
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основному, 3-ій і 4-ий. Деталі виготовляються з типових стандартних конструкційних матеріалів без яких-небудь високих вимог до технології [10].
Гідродинамічні передачі мають широке застосування в нашій країні і за
кордоном. У приводах машин часто застосовують гідромуфти з потужностями
5 – 35000 к.с.

4.2.2 Загальні відомості про гідростатичні (об’ємні) гідроприводи
Під об’ємним розуміють такий гідропривод, основою якого є об’ємна
гідропередача. Об’ємний гідропривод складається з гідропередачі, пристроїв
керування, допоміжних пристроїв і гідроліній (рис. 4.19) [7, 10, 13].

Рисунок 4.19 – Схема об’ємного гідропривода
У склад деяких об’ємних гідропередач входить гідроакумулятор (гідравлічні ємкості, призначені для акумулювання енергії робочої рідини, що під тиском,
із метою подальшого її використання для приведення у роботу гідродвигуна).
Крім того, у склад гідропередач можуть входити також гідроперетворювачі –
об’ємні гідромашини для перетворення енергії потоку робочої рідини з одними
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значеннями тиску Р і витрати Q в енергію другого потоку з другими значеннями
P і Q [7, 10, 13].
Пристрої керування призначені для керування потоком або іншими пристроями гідропривода. При цьому під керуванням потоком розуміється зміна або
підтримка на певному рівні тиску і розтрати в гідросистемі, а також зміна
напрямку руху потоку робочої рідини.
До пристроїв керування належать [13]:
– гідророзподільники, які слугують для зміни напрямку руху потоку робочої
рідини, забезпечення потрібної послідовності вмикання в роботу гідродвигунів, реверсування руху їхніх вихідних ланок;
– регулятори тиску, призначені для регулювання тиску робочої рідини в
гідросистемі;
– регулятори витрати (запобіжний, редукційний, переливний і інші клапани),
за допомогою яких керують потоком робочої рідини в гідросистемі;
– гідравлічні підсилювачі, необхідні для керування роботою насосів, гідродвигунів та інших пристроїв керування за допомогою робочої рідини з
одночасним посиленням потужності сигналу керування.
Допоміжні пристрої забезпечують надійну роботу всіх елементів гідропривода. Це: кондиціонери робочої рідини (фільтри, теплообмінні апарати тощо),
ущільнювачі, які забезпечують герметичність гідросистеми, гідравлічне реле
тиску, гідравлічні ємкості. Склад допоміжних пристроїв встановлюють, виходячи з призначення гідропривода та умов, у яких він експлуатується [7, 10, 13].
Гідролінії (труби, рукави високого тиску, канали і з’єднання) призначені для
проходження робочої рідини ними в процесі роботи об’ємного гідро приводу.
Незалежно від свого призначення гідролінії, які входять в загальну гідросистему, поділяються на всмоктуючі, напірні, зливні, дренажні і гідролінії
керування [7, 10, 13].

4.2.2.1 Принцип дії і характеристики об’ємних гідроприводів
В об’ємному насосі переміщення рідини здійснюється шляхом витіснення її
з робочих камер витискувачами, а в об’ємному гідродвигуні рух вихідної ланки
здійснюється в результаті наповнення рідиною робочих камер і переміщення
витискувальних тіл (поршнів, плунжерів, пластин та ін.) [7, 10].

105

Об’ємна гідропередача складається з об’ємного насоса (перетворювача
механічної енергії двигуна привода у енергію потоку робочої рідини) і
об’ємного гідродвигуна (перетворювача енергії потоку робочої рідини у
механічну енергію вихідної ланки) [7].
Об’ємні гідропередачі встановлюють кінематичні зв’язки між вхідною і
вихідною частинами. Це означає, що вони можуть підтримувати на вихідному
валі різну довільну швидкість незалежно від зміни навантаження. Не маючи
жорсткого механічного зв’язку між вхідною і вихідною частинами, об’ємні
передачі допускають розміщення валів на значній відстані один від одного, під
кутом і в різних площинах, допускають зміну обертального руху в поступальний
і навпаки [7, 10].
Гідроприводи мають меншу інерційність та вищу швидкодію, бо ці показники є значно вищими у гідродвигуна порівняно з електродвигуном12.
У гідродвигунах для реалізації крутного моменту можна використовувати
2

тиск рідини 100, 200, 500 кГ/см . У гідродвигунах відношення

M кр
GD 2

у 10 разів

більше, ніж у електродвигунів [7, 10].

4.2.2.2 Принципові схеми об’ємних гідроприводів
Залежно від конструкції і типу вхідних у склад гідропередачі елементів
об’ємні гідроприводи можна класифікувати за декількома ознаками (рис. 4.20)
[7, 10, 13, 14].
1. За характером руху вихідної ланки гідродвигуна [7, 10]:
– гідропривод обертального руху (рис. 4.20, а), коли як гідродвигун застосовується гідромотор, у якому вихідна ланка здійснює необмежений обертальний
рух;
– гідропривод поступального руху (рис. 4.20, б, в), у якому як гідродвигун
застосовується гідроциліндр – двигун із зворотно-поступальним рухом веденої
ланки (штока поршня, плунжера чи корпуса);
– гідропривод поворотного руху (рис. 4.20, г), коли як гідродвигун застосований поворотний гідроциліндр, у якого вихідна ланка здійснює зворотнопоступальний рух, менший 360°.
12

Значення крутного моменту електродвигуна обмежується магнітним насиченням матеріалів
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б

в
г
Рисунок 4.20 – Варіанти принципових схем гідроприводів:
а – з об’ємним регулюванням; б – з дросельним регулюванням;
в – не регулюється;
г – з дросельним регулюванням робочого і холостого ходів
1 – насос, 1а – насос підживлювальний, 2 – гідродвигун, 3 – гідролінія,
4а – запобіжник, 4б – переливний клапан, 5 – розподільник, 6 – дросель,
7 – зворотний клапан, 8 – фільтр, 9 – гідробак, 10 – охолоджувач,
11 – манометр, 12 – клапан запобіжний
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2. За можливістю регулювання [7, 10]:
– гідропривод, що регулюється, у якому в процесі експлуатації швидкість
вихідної ланки гідродвигуна можна змінювати за потрібним законом. Своєю
чергою регулювання може бути дросельним (рис. 4.20, б, г), об’ємним
(рис. 4.20, а), об’ємно-дросельним, або зміною значення швидкості руху вала
двигуна, який приводить у роботу насос. Регулювання може бути ручним або
автоматичним. Залежно від задач регулювання гідропривод може бути стабілізованим, програмним, або слідкуючим;
– гідропривод що не регулюється, у якому не можна змінювати швидкість
руху вихідної ланки гідропередачі в процесі експлуатації.
3. За схемою циркуляції робочої рідини:
Гідропривод із замкнутою схемою циркуляції (рис. 4.20, а), у якому робоча
рідина від гідродвигуна повертається у всмоктуючій гідролінії насоса. Такий
гідропривод компактний, має невелику масу і допускає велику частоту
обертання ротора насоса без небезпеки виникнення кавітації, оскільки в такій
системі у всмоктуючій лінії тиск завжди перевищує атмосферний. Недоліками
цієї системи є погані умови для охолодження робочої рідини, а також
необхідність спускати із гідросистеми робочу рідину при заміні, або ремонті
гідроапаратури [7, 10].
Гідропривод із розімкнутою системою циркуляції (рис. 4.20, б, в, г), у якому
робоча рідина постійно взаємодіє з гідробаком або атмосферою. Перевагою
такої схеми є гарні умови для охолодження і очистки робочої рідини. Але такі
гідроприводи громіздкі і мають велику масу, а частота обертання ротора насоса
обмежується допущеними швидкостями руху робочої рідини у трубопроводі
всмоктування [7, 10].
4. За джерелом подачі робочої рідини [7, 10]:
– насосні гідроприводи, в яких робоча рідина подається в гідродвигуни
насосами, які входять в склад цих гідроприводів;
– акумуляторні гідроприводи, в яких робоча рідина подається в гідродвигуни із гідроакумуляторів, попередньо заряджених від зовнішніх джерел, які не
входять у склад цих гідроприводів;
– магістральні гідроприводи, в яких робоча рідина подається до гідродвигунів від спеціальної магістралі, яка не входить у склад цих приводів.
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5. За типом приводного двигуна гідроприводи можуть бути з електроприводом, приводом від ДВЗ, турбін і т. д.
Принцип роботи об’ємного гідропривода заснований на законі Паскаля, за
яким будь-яка зміна тиску в якій-небудь точці рідини, яка не порушує її
рівноваги, передається в інші її точки без зміни. Насосом 1 робоча рідина
подається в напірну гідролінію 3 і далі через розподільник 5 до гідродвигуна 2.
При одному положенні гідророзподільника здійснюється робочий хід гідродвигуна, а при другому положенні – холостий. Із гідродвигуна рідина через розподільник поступає в зливну гідролінію і далі, або в гідробак 9, або у всмоктуючу
гідролінію насоса (в гідроприводах із замкнутою схемою циркуляції робочої
рідини, рис. 4.20, а). У резервуарі рідина охолоджується і знову поступає в
гідросистему. Надійна робота гідропривода можлива тільки при відповідній
очистці робочої рідини фільтрами 8 [7, 10, 13, 14, 17].
Регулювання швидкості руху вихідної ланки гідродвигуна може бути
дросельним або об’ємним. При дросельному регулюванні в гідросистемі встановлюються нерегульовані насоси, а зміна швидкості руху вихідної ланки
досягається зміною витрати робочої рідини через дросель 6. При об’ємному
регулюванні швидкість руху вихідної ланки гідродвигуна змінюється подачею
регулювального насоса, або за рахунок застосування регулювального гідромотора [7, 10, 17].
Захист гідросистеми від надмірного підвищення тиску забезпечується
запобіжником 4а або переливним 4б клапанами, які налагоджують на максимально допустимий тиск. Якщо навантаження на гідродвигун зростає понад
встановлене значення, то весь потік робочої рідини буде йти через запобіжний,
або переливний клапани, оминаючи гідродвигун. Контроль за тиском на певних
ділянках гідросистеми здійснюється за манометрами 11 [7, 10].
Робота агрегатів супроводжується витоком робочої рідини. У гідросистемах
із замкнутою циркуляцією витоки компенсуються спеціальним підживлювальним насосом 8а (рис. 4.20, а) [7, 10].

4.2.3 Преваги й недоліки гідропривода
Гідропривод має низку переваг, порівняно з іншими видами приводів.
Основні з них такі [7, 10, 13, 17, 18].
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1. Безступінчате регулювання швидкості руху вихідної ланки гідропередачі
і забезпечення малих стійких швидкостей. Мінімальна кутова швидкість
обертання вала гідромотора може становити 2…3 об/хв.
2. Невеликі габарити і маса. Час розгону, завдяки меншому моменту інерції
обертальних частин не перевищує долі секунди, на відміну від електродвигунів,
у яких час розгону може становити декілька секунд.
3. Часте реверсування руху вихідної ланки гідропередачі. Наприклад, частота реверсування вала гідромотора може бути доведена до 500, а штоку поршня
гідроциліндра навіть до 1000 реверсів за хвилину. Гідропривод поступається
тільки пневмоприводам, у яких кількість реверсів може досягати 1500 за хв.
4. Велика швидкодія і найбільша механічна13 і швидкісна14 жорсткість.
5. Автоматичний захист гідросистем від шкідливої дії перевантажень
завдяки наявності запобіжних клапанів.
6. Добрі умови мащення деталей, що труться, і елементів гідроапаратів, що
забезпечує їхню надійність і довговічність. Так, наприклад, при правильній
експлуатації насосів і гідромоторів термін їхньої служби доведений в наш час до
5…10 тис год роботи під навантаженням. Гідроапаратура може не ремонтуватися протягом довгого часу (до 10…15 років).
7. Простота перетворення обертального руху у зворотно-поступальний і
зворотно-поворотний без застосування яких-небудь механічних передач, що
схильні до зношення.
8. Простота автоматизації роботи гідрофікованих механізмів, можливість
автоматичної зміни режимів їх роботи згідно із заданою програмою.
Гідропривод має такі недоліки [7, 10, 13, 17, 18]:
1. Зміна в’язкості застосовуваних рідин від температури, що є причиною
зміни робочих характеристик гідропривода і створює додаткові труднощі при їх
експлуатації, особливо за умов низьких температур.
2. Витоки рідини із гідросистем, які знижують ККД привода, спричинюють
нерівномірність руху вихідної ланки гідропередачі, ускладнюють досягнення
стійкості швидкості руху робочого органу при малих швидкостях.

13

Механічна жорсткість – величина відносної позиційної зміни положення вихідної ланки
під дією змінюваного зовнішнього навантаження.
14
Швидкісна жорсткість – відносна зміна швидкості вихідної ланки при зміні прикладеного
до неї навантаження.
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3. Необхідність виготовлення багатьох елементів гідропривода за високому
класом точності для досягнення малих зазорів між рухомими і нерухомими
деталями, що ускладнює конструкцію і підвищує вартість їх виготовлення.
4. Вибухо- і вогненебезпечність застосовуваних мінеральних робочих
речовин.
5. Неможливість передачі енергії на великі відстані через великі втрати на
подолання гідравлічних опорів і різке зниження при цьому ККД гідросистеми.
Більшість із перелічених недоліків стараються усунути. Зокрема, застосування нових високоефективних синтетичних робочих рідин. Для виготовлення
деталей застосовують передові технології, високоефективне обладнання, верстати з ЧПК, високоточний інструмент та ін.
Остаточний вибір типу привода встановлюється при проектуванні машин за
результатами техніко-економічних розрахунків, з урахуванням умов роботи цих
машин [7, 10, 13, 20].

4.3 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ
ГІДРОСТАТИЧНОГО (ОБ’ЄМНОГО) ПРИВОДА
4.3.1 Характеристики об’ємного насоса
Для розуміння властивостей гідравлічного привода розглянемо характеристики насоса.
Об’ємні насоси мають характеристику, яка представлена на рис. 4.21 в
координатах р – Q. Характеристиками насоса є сімейство ліній, подібних до
прямих, що проходять з невеликим нахилом до вертикалі (вертикаль –

Q  const – пунктирна лінія). Вертикаль ілюструє характеристику ідеально
ущільненого насоса, в якому немає жодних додаткових органів зміни витрати
залежно від тиску, тобто так званого насоса, що не регулюється [10]. Такий
насос ще називають насосом сталої подачі.
Відхилення діючої характеристики об’ємного насоса від пунктирної
пояснюється втратами в зазорах, що залежать від тиску в робочої порожнини
насоса, а також механічними деформаціями його елементів [10]. Отже, об’ємний
насос є генератором приблизно сталої витрати робочої рідини.
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Рисунок 4.21 – Характеристики
об’ємного насоса:
Р – тиск, що розвиває насос,
Q – витрата насоса

Рисунок 4.22 – Характеристика
об’ємного насоса з регулятором
Р – тиск, що розвиває насос,
Q – витрата насоса

З рис. 4.21 маємо, що тиск створений об’ємним насосом може сягати
значних величин, що визначається опором лінії нагнітання. І щоб захистити
насос від недопустимо високих значень тиску у лінії нагнітання встановлюють
запобіжний клапан.
Характеристика насоса із запобіжним клапаном показана на рис. 4.22. При
деякому значенні тиску p0 запобіжний клапан відкривається, з’єднуючи лінію
нагнітання насоса з лінією зливу [10].
Витрата, що подається ідеально ущільненим об’ємним насосом, може
записатися (без врахування пружності рідини) у вигляді формули [19]:

Q  qn

(4.6)

де п – кількість обертів в одиницю часу,
q – літраж насоса, тобто геометрично зміщений об’єм за один оборот приводного вала.
Якщо в поршневому насосі кількість поршнів i , то його літраж рівний

q  fsiz ,

(4.7)

де f – площа поршня;

s – хід поршня;
i – кількість поршнів;
z – кількість циклів «всмоктування – нагнітання», що здійснює поршень за
один оберт приводного вала.
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4.3.2 Гідродвигуни
За умов роботи гідродвигуна в режимі гідромотора, у вхідну порожнину
поступає рідина під тиском від насоса. Об’ємні втрати в гідромоторі зводяться
головно до втрат рідини через зазори між спряженими елементами. Це
спричинює те, що підведений об’єм рідини QП перевищить теоретичне
значення QТ . Тому [7, 10]:

 об . м 

QТ
QМ
QМ
 1
 1
,
QП
QП
QТ  QМ

(4.8)

де QМ – величина втрат у гідродвигуні (об’ємні втрати).
Потужність і крутний момент на валу гідромотора.
Фактична потужність, що розвиває гідромотор за певного перепаду тисків
[10]:

N М факт  Pq М nМ М

(4.9)

де q М – робочий об’єм гідромотора;

nМ – кількість обертів в одиницю часу гідромотора;

 М – загальний ККД гідромотора.
Виразивши крутний момент через теоретичну потужність NT  Pqn і
кутову швидкість   2n , отримаємо теоретичну величину крутного момента
для гідромашини [7, 10]:

MТ 

NТ





N Т QТ P

.
2n
2n

(4.10)

4.3.2.1 Класифікація гідродвигунів і їхній літраж
За видом рушія вихідного елемента гідродвигуни поділяють на [7, 12]:
– гідродвигуни зворотно-поступального руху чи гідроциліндри;
– гідродвигуни обертального руху чи гідромотори;
– гідродвигуни зворотно-обертального руху (рис. 4.23).
У конструкції, поданій на рис. 4.23, зворотно-обертальний рух здійснюється
за значень кута α = 100° (в конструкцію уведено клапан демпфірування, який
включається в кінці ходу, він показаний пунктиром на рис. 4.23).
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Аналогічно насосам гідродвигуни також характеризуються літражем q ,
який рівний [10]:
для гідромоторів поршневого типу
q  fsiz ,

(4.11)

де f – площа поршня;
s – хід поршня;
i – кількість поршнів;
z – кількість циклів за один оборот;

Рисунок 4.23 – Гідродвигуни зворотно-обертального руху:
а – дволопатевий; б – трилопатевий;
в – гідроциліндр з гвинтовим перетворювачем поступального руху в
обертальний; г – гідроциліндри з рейковим перетворювачем руху
для гідроциліндрів
q  fs ,

(4.12)

де s – хід поршня гідроциліндра;
для гідромоторів зворотно-обертального руху типу
q  fs ,

(4.13)

де s – хід пластини, виміряний по дузі, що описує її центр ваги.
Літраж q є важливою характеристикою гідромотора. Часто його уводять у
маркування гідромотора.
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Розрахунок основних параметрів насоса та гідромотора [7, 10].
1. Потужність, що підводиться до вала насоса,
N

pQ

 ,

(4.14)

60Q
0 q ,

(4.15)

де p – тиск, що розвиває насос;
 – повний ККД насоса;
Q – дійсна витрата насоса.
2. Кількість обертів у хвилину
n

Q
де 0 – об’ємний ККД насоса, визначається згідно з 0  Q ;
T

QT – теоретична витрата насоса;
q – об’ємна стала насоса, його літраж.

3. Кутова швидкість обертання вала насоса
2Q

0 q .

(4.16)

4. Крутний момент на валу насоса
M

1 0
pq .
2 

(4.17)

5. Потужність, що віддає гідромотор (потужність на валу гідромотора),
N  pQ ,
де p – тиск, що виникає на гідромоторі;

(4.18)

Q – витрата, що підводиться до гідромотора;
 – повний ККД гідромотора.

6. Кількість обертів
n

60Q0
q ,

(4.19)
QT

де 0 – об’ємний ККД гідромотора; визначається згідно з 0  Q ,
QT – теоретична витрата гідромотора;
q – літраж гідромотора.

7. Кутова швидкість обертання вала гідромотора
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2Q0
q .

8. Крутний момент на валу гідромотора
1 
M
pq .
2 0

(4.20)

(4.21)

Для попередніх розрахунків часто користуються номограмою (рис. 4.24),
що об’єднує N , M , Q , q , p , n . Номограма побудована з урахуванням того,
що   0  1,0 [10].

Рисунок 4.24 – Номограма для розрахунків

116

4.3.2.2 Шестеренчасті та пластинчасті гідромотори
Шестеренчасті гідромотори працюють так. Рідина із гідромагістралі
(рис. 4.25) поступає у порожнину 4 і гідромотор, діючи на зуби шестерень 1,
створює крутний момент, рівний [7, 10]:
M КР

D 2b
k
P M
2z

(4.22)

де  M – механічний ККД гідромотора.

k – коефіцієнт (для зубів: некоригованих k  7 , коригованих k  9,4 ),

D – діаметр початкового кола шестерні,
b – ширина шестерень,
z – кількість зубів на шестерні (дві шестерні мають однакову кількість
зубів).

1, 2 – зуби шестерень,
3 – герметичний корпус,
4 – порожнина всмоктування,
5 – порожнина нагнітання

Рисунок 4.25 – Шестеренчастий гідромотор
Конструктивно шестерні гідромоторів на відміну від насосів мають менші
зазори в підшипниках, менші зусилля підтискання втулок до торців шестерень, а
також забезпечують розвантаження підшипників від неврівноважених радіальних зусиль.
Пуск гідромоторів рекомендують здійснювати без навантаження [7].
Шестеренчасті машини є оборотними, тобто можуть застосовуватися і як
гідромотори, і як насоси [7, 10].
Пластинчасті гідромотори можуть бути одно-, дво- і багатократної дії.
Пластинчаті гідромотори від пластинчатих насосів відрізняються тим, що в їхню
конструкцію включені пристрої, які забезпечують стале притискання пластин до
статорного кільця (рис. 4.26) [7, 10].
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За умов підведення до машини рідини на робочу поверхню пластин діє
сила, що створює крутний момент на валу гідромотора.
Гідромотори подвійної дії так само, як і насоси подвійної дії, є нерегульованими [7, 10].
Надійність та термін служби пластинчатих гідромашин залежать від
матеріалу пластин і статорного кільця. Для запобігання відпуску та зміни
мікроструктури, твердості матеріалу пластин через нагрів від тертя об статорне
кільце, пластини виготовляють зі сталей що піддаються високому відпуску та
забезпечують високу теплостійкість.
1, 7 – розподільні диски,
2, 12 – вікна порожнини
всмоктування,
3 – статор,
4 – ротор,
5 – пластини,
6, 8 – вікна напірної порожнини,
9 – штифт,
10 – внутрішня поверхня
статора,
11 – отвір
Рисунок 4.26 – Конструкція пластинчастого гідромотора
Статорне кільце цементують та загартовують. Ротор виготовляють із
загартованої хромистої сталі, а торцеві розподільні диски із бронзи.
Гідромотор з обмеженим кутом повороту вихідного вала називається
поворотним [7, 10, 18]. Такі гідромотори перетворюють енергію тиску рідини в
механічну енергію обертального руху вихідної ланки з обмеженим кутом повороту. Такі гідромотори застосовують у конструкціях керування сільгоспмашин,
а також для керування робочими органами сільгоспмашин при повороті в межах
0...360° [7].
За конструкцією поворотні гідравлічні мотори поділяють на пластинчасті й
поршневі [7, 10, 18]. Пластинчастий поворотний гідравлічний двигун складається з корпуса 1 (рис. 4.27) з боковими кришками 3 і 4, пластини 2, жорстко
встановленої на вала 5. При підведенні робочої рідини (під певним значенням
тиску) в одну із камер А чи Б, пластина з валом буде повертатися на заданий кут.
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Крутний момент на валу пластинчастого поворотного гідромотора дорівнює
[10]:

M  pH sl ,

(4.23)

де pH – номінальний тиск робочої рідини;

s  R  r b – площа робочої частини пластини;
R і r – великий і малий радіуси пластини;
Rr
l
– плече прикладення сили тиску рідини.
2

1 – корпус,
2 – пластина,
3, 4 – кришки,
5 – вал,
А і Б – робочі порожнини,
Рисунок 4.27 – Пластинчастий поворотний гідромотор
Кутова швидкість повороту вала пластинчастого поворотного гідромотора
визначається [7]:



2Q
.
bR 2  r 2 

(4.24)

На практиці частіше застосовуються дво- або чотирипоршневі поворотні
гідравлічні двигуни [7, 10, 18].
Чотирипоршневий поворотний гідромотор (рис. 4.28) складається з корпуса циліндрів 1, поршнів 2, 4, 5 і 10, жорстко з’єднаних із зубовими рейками 3 і 6.
Рейка входить у зачеплення із шестірнею 7, закріпленою на вихідному валі 9.
Упорами 8 встановлюють зазор у зачепленні та певне положення рейок, щоб
уникнути повороту.
Робота здійснюється так: при подачі рідини під певним тиском у робочі
камери А і В поршні 2 і 5, а також рейки 3 і 6 переміщаються в протилежні
сторони, повертаючи шестерні 7 з валом 9 за годинною стрілкою. Із камер Б і Г
рідина поршнями 4 і 10 витісняється в зливну магістраль. Керування потоком
робочої рідини і реверсування механізму виконує розподільний пристрій.
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1 – циліндр,
2, 4, 5, 10 – поршні,
3, 6 – рейки,
7 – шестірні,
8 – упор,
9 – вихідний вал

Рисунок 4.28 – Поршневий поворотний гідромотор
Крутний момент на валу поршневого поворотного гідромотора розраховують за формулою [7]:

M

p H sDK z
,
2

(4.25)

де pH – номінальний тиск робочої рідини;

s – площа поршня;

DK – діаметр ділильного колеса шестерні;
z – кількість поршнів, що працюють одночасно.
Кутова швидкість вала поршневого гідромотора розраховується за формулою

M 

8Q
,
D П2 DK z

(4.26)

де DП – діаметр поршня.

4.3.2.3 Радіально-поршневі й аксіально-поршневі гідромотори
У радіально-поршневих і аксіально-поршневих гідромоторах один цикл
складається з двох половин. Для таких гідромоторів визначають середнє значення обертального момента [10]. Зокрема, в радіально-поршневому кулачковому гідромоторі п’ятикратної дії (рис. 4.29, а) чи аксіально-поршневого
гідромотора з нахиленим блоком (рис. 4.29, б). Тут за одну половину циклу в
робочій камері момент тангенціальної сили T позитивний, а за другу половину
– від’ємний. Тому, так само, як для циліндра зворотно-поступального насоса,
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індикаторну роботу в кожній камері гідромотора, за один цикл, можна
представити як середнє значення індикаторного тиску15 на робочий об’єм
камери pін qк [10].
Для гідромоторів з багатьма камерами (z камер) та багатократної (i-кратні)
дії індикаторна робота за один оберт ротора рівна [10]:
AIH  pін qк iz = pін q ,

(4.27)

де q – сумарний робочий об’єм гідромотора.

а
б
Рисунок 4.29 – Типові конструктивні виконання радіально-поршневих і
аксіально-поршневих гідромоторів:
а – радіально-поршневий кулачковий п’ятикратної дії;
б – аксіально-поршневий з нахиленим блоком
Гідромеханічний ККД таких гідромоторів [10]:

 ГМ 

pін
M
p M  M T ,

(4.28)

тут pін q  M  MT 2 ,
p ГМ  2M ,

де M T – момент сил тертя.

15

Індикаторний тиск – тиск, що розвивається в середині робочої камери, обчислена за індикаторною діаграмою чи теоретично. Індикаторна діаграма – графічне зображення зміни
тиску робочої рідини в поршневій машині залежно від переміщення поршня. Площа цієї
діаграми пропорційна роботі, що здійснює робоче тіло в середині циліндра за один цикл.
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Фактична витрата рідини в гідромоторі Q перевищить геометричний qn як
наслідок об’ємних втрат (перетікання через зазори). Отже, об’ємний ККД
гідромотора [10]:

0 

qn
Q .

(4.29)

За умов заданої витрати рідини кількість обертів вала [10]:
n

q
0
Q .

(4.30)

Отримані формули показують, що зі збільшенням робочого об’єму, за
рахунок збільшення кількості камер і кратності дії [10]:
1) зростає крутний момент при тому самому тиску;
2) досягається зниження кількості обертів вала (при сталій витраті рідини).

4.3.3 Регулювання швидкості виконавчого механізму гідропривода
Відомо, що кількість обертів гідромотора визначається згідно [10]:
n

60Q0
.
q

(4.31)

Відтак, зміна кількості обертів гідромотора може забезпечуватися або зміною витрати Q рідини, що підводиться до гідромотора, або ж його літражем q .
Для гідромотора, що не регулюється, маємо q  const . Тоді регулювання
кількості обертів здійснюється зміною витрати Q рідини, що подається в
гідромотор. Це практично досягається двома способами [10]:
1) об’ємне регулювання, що досягається застосуванням насоса, що
регулюється;
2) дросельне регулювання, що досягається застосуванням зміною гідравлічного опору лінії, в яку він включений. Таке регулювання може реалізовуватися тільки в схемах, де джерелом гідравлічної енергії є генератор сталого
тиску, тобто акумулятор16 (чи відцентровий насос). Дросельне регулювання
може реалізовуватися в гідравлічних системах, для яких p0  const .

16

Акумулятор – резервуар зі сталим (чи малозмінним) рівнем тиску. Розміщається на деякій
висоті відносно інших елементів гідросистеми.
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Розглянемо докладніше дросельне регулювання на прикладі схеми, поданої
на рис. 4.30. У той момент роботи, коли автомат розвантаження переключає
насос на злив, а весь ланцюг навантаження підключений до акумулятора.
Повний напір, під яким працює гідросистема (рис. 4.30), тобто напір, що
відповідає тиску зарядження акумулятора [10]:
H 0  H1  H 2

(4.32)

де H1 – втрати напору в гідравлічних опорах (трубах, дросельних отворах
органів розподілення);

H 2 – перепад напору в гідромоторі (опором лінії злива нехтуємо).
1 – акумулятор
2 – гідромотор,
3 – насос,
H1 – втрати напору в гідроопорах,
H 2 – перепад напору в гідромоторі,
H 0 – повний напір гідросистеми,
 – зведений коефіцієнт опору
трубопроводу і місцевих опорів
Рисунок 4.30 – Схема дросельного регулювання швидкості
Витрата Q в трубопроводі та зокрема в гідромоторі залежить від втрат
напорів згідно зі співвідношенням [10]:
Q2
H1  
 CQ 2 ,
2
2 gf

(4.33)

або

H1
H0  H2

,
(4.34)
C
C
де  – зведений коефіцієнт опору трубопроводу і місцевих опорів (золотниQ

кового розподільника та ін.);
f

– деяка характерна площа поперечного перерізу прохідного клапана
розподільного органа.
Отже, змінюючи коефіцієнт C за заданих значень H 0 та H 2 (змінюючи

опір у ланцюзі гідродвигуна) можна регулювати витрату Q рідини, що подається в гідродвигун, а отже і швидкість руху його вихідної ланки (швидкість
поступального руху штока гідроциліндра чи кількість обертів вала гідромотора).
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У схемах об’ємного регулювання зміна опору в колі гідродвигуна не дає
зміни його швидкості, а спричиняє зміну тиску, що розвиває насос.
У гідроприводах часто застосовується схема регулювання без акумулятора
(рис. 4.31) [10]. Вона також виконується згідно з умовою p0  const . У цій схемі
замість акумулятора застосовано перепускний клапан, включений паралельно до
гідродвигуна.

1 – гідромотор ( q  const ),
2 – насос,
3 – перепускний клапан,
H 0 – напір насоса у початковий
момент (повне гальмування)
 1 ,  2 – коефіцієнти місцевих
опорів
Рисунок 4.31 – Дросельне регулювання швидкості в системі з перепускним
клапаном
Швидкість гідродвигуна визначимо графоаналітичним методом (рис. 4.32)
[10].

1 – характеристика лінії, що веде
до гідромотора;
2 – характеристика перепускного
клапана;
3 – характеристика навантаження
гідромотора;
4 – характеристика насоса,
А – робоча точка системи
Рисунок 4.32 – Графічне визначення швидкості на вихідній ланці гідропривода
На рис. 4.32 в координатах Н- Q побудовано характеристики [10]:
1) лінії  1 , що веде від точки розгалуження до гідромотора (характеристика 1);

124

2) лінії  2 , що веде від перепускного клапана на злив (характеристика 2);
3) гідромотора 3, навантаження на який приймається сталим (характеристика 3);
4) насоса 4 (характеристика 4).
Сумуючи всі напори характеристик 1 і 3, а потім до суми додаючи характеристику 2, за витратами знайдемо точку А перетину результуючої характеристики з характеристикою насоса. Відтак точка А є робочою точкою системи.
Отже, змінюючи опір лінії гідродвигуна (характеристику 1), можна регулювати величину витрати Q1 , отримувати необхідну швидкість гідродвигуна.
Дросельне регулювання можна реалізовувати також, застосовуючи циліндричний золотник (рис. 4.33) [10]. Як гідродвигун тут використовується гідроциліндр.
Золотник, здійснюючи зміщення на величину x (рис. 4.33),
відкриває робочі камери. Через
праве відкрите вікно золотника
рідина поступає у праву порожнину гідроциліндра, переміщаючи
його вліво. Під дією поршня
гідроциліндра рідина з лівої його
порожнини витісниться у відкрите
ліве вікно золотника, через яке
поступає у зливну лінію.
Повний напір, під дією якого
Рисунок 4.33 – Характеристики
працює гідродвигун [10]:
ідеального золотника за різного
навантаження
H  2H  H
(4.35)
0

1

2

де H1 – втрати напору в золотниковій кромці,

H 2 – перепад напору, що відповідає навантаженню;
Для симетричного золотника маємо [10]:

H1 

H0  H2
.
2

Витрата через кромку золотника рівна [10]:

(4.36)
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Q  dx 2 gH1  dx 2 g

H0  H2
2

(4.37)

де  – коефіцієнт витрати,

d – діаметр поперечного перерізу поршня золотника,
x – переміщення золотника,
g – провідність золотника
Оскільки витрата [10]:
Q  vF ,

(4.38)

де F – активна площа поршня,
v – швидкість поршня,
то

Fv  dx g H 0  H 2  ,

(4.39)

звідки

v

Рисунок 4.34 – Характеристики
ідеального золотника за різного
навантаження

d g H 0  H 2 
F

x  kx .

(4.40)

Отже швидкість руху поршня гідроциліндра є лінійною функцією переміщення золотника (чи його відкривання – при прямокутних вікнах). Графік
такої залежності називається характеристикою золотника (рис. 4.34) [10].

4.3.4 Оптимальне співвідношення між втратами і повним тиском для
гідросистем з дросельним регулюванням
Розглянемо схему, подану на рис. 4.30, і знайдемо співвідношення між
тисками H1 і H 2 , при якому потужність гідромотора буде максимальною. Якщо
витрата в гідросистемі рівна Q , то потужність гідромотора [10]:
N  QH 2 ,

(4.41)

де  – питома вага робочої рідини,

 – ККД гідромотора.
Однак витрата [10]:
Q  C H1  C H0  H2 ,

(4.42)

126

Отже,
N  C  H2 H0  H2 ,

(4.43)

N  C0 H 0  H 2 H 2 .

(4.44)

чи
Екстремальне значення потужності гідромотора N [10]:
dN
H2
 0  H0  H2 
,
dH 2
2 H0  H2

(4.45)

2
H0 .
3

(4.46)

звідки
H2 

Це оптимальне співвідношення між H 2 і H0 . Практично це означає, що 1/3
значення напору, що створює насос, переводиться у тепло.
ККД гідросистеми [10]:

сист 

QH 2
Q0 H 0 ,

(4.47)

де Q0 – витрата за умов холостого ходу.
Оскільки [10]:
Q

Q0

H0  H2
,
H0

(4.48)

то при дросельному регулюванні найбільший ККД буде рівний [10]:
сист

max 

H2
H0

H0  H2 2
2

1 .
H0
3
3

(4.49)

Отже, оскільки в системі дросельного регулювання обов’язково мають бути
втрати тиску, то її рекомендується застосовувати для передачі малих значень
потужності. При потужностях вище 30 кВт дросельне регулювання проблематичне через труднощі тепловідведення [10].
Систему об’ємного регулювання, завдяки тому що забезпечує ККД майже
рівний одиниці, рекомендується застосувати для передачі великих значень
потужності.
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4.3.5 Встановлення швидкості виконавчої ланки гідродвигуна при заданому
законі навантаження на нього
На прикладі роботи найпростішої схеми привода (рис. 4.35, а) розглянемо
принцип визначення закону руху вихідної ланки (штока гідроциліндра) за умов
заданого закону навантаження (рис. 4.35, б) на нього. Також відомі усі параметри і характеристики трубопроводів [10].

Рисунок 4.35 – До визначення закону руху штока гідроциліндра, що керується
чотириходовим позиційним реверсивним золотником із застосуванням
запобіжного клапана:
а – схема; б – структурна схема;
в – графік навантаження; г – графоаналітичне рішення;
1, 2, 3 – характеристики трубопроводів
Спочатку представимо схему привода структурною схемою, яка має
простий контур, що складається з резервуара, насоса, двигуна й трубопроводів
(рис. 4.35, в). Тут місцеві опори замінимо еквівалентною трубою.
Застосовуючи графоаналітичний метод, розіб’ємо схематизацію усього
процесу на низку відрізків часу і приймемо, що режим руху за кожен з таких
відрізків є усталеним. Результатом буде побудована загальна характеристика
системи та накладення цієї характеристики на характеристику насоса.
Побудова здійснюється так [10]:
1) будують характеристики труб – криві 1, 2, 3 (рис. 4.35, г), тобто залежності:
p1  C1Q 2 ;

p2  C2Q 2 ;

p3  C3Q 2 ;
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2) отримані характеристики (криві 1, 2, 3) додаються по ординатах (бо
труби з’єднані послідовно), у результаті маємо сумарну характеристику
трубопроводів (крива 1+2+3);
3) до характеристики (крива 1+2+3) додаємо сталу ординату – тиск p , що
відповідає навантаженню в початковий момент руху. Цей тиск визначиться з
графіка навантаження шляхом розділення початкової ординати P1 на активну
площу поршня F :
P
p  1 .
F
Це є загальна характеристика системи привода (крива  на рис. 4.35, г);

4) накладаючи отриману характеристику на характеристику насоса, маємо
робочу точку a , абсциса якої дає значення витрати Q1 системи у перший
момент руху;
5) задаємо17 відрізком часу t1 (протягом якого швидкість руху усталена)
час сталої витрати через гідроциліндр.
Маючи витрату Q1 й відрізок часу t1 , отримаємо об’єм w1 рідини, що
поступає за цей час у гідроциліндр.
За час t1 шток зміститься на відстань s1 . Відклавши значення s1 на
графіку, отримаємо наступну ординату P2 , тобто навантаження, яке необхідне
для наступного етапу розрахунку.
Отже, послідовно отримаємо набір режимів роботи (точки a , б , в і т. д.,
див рис. 4.35, г) [10]:
Q1  t1  w1  s1  v1 ;
Q2  t2  w2  s2  v2 ,
………………………..
За цими даними будують ступеневу чи плавну криву, що ілюструє характер

руху поршня s  f t  чи інші характеристики вихідної ланки гідропривода.

17

Вибираючи відрізок часу, слід враховувати особливості роботи привода (швидкодіючий
привод або ж тривалої дії), а також вид кривої навантаження.
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4.3.6 Загальні відомості про регулювання гідропередачі
Гідропередачею є об’єднані в одному корпусі насос і гідромотор, які
складають замкнений гідравлічний контур. Потужність підводиться до вала
насоса і знімається з вала гідромотора. Задаються такі параметри [10]:
для насоса:
Q1 – витрата;
n1 – кількість обертів у хвилину;
q1 – літраж,
o1 – об’ємний ККД

для гідромотора:
Q2 – витрата;
n2 – кількість обертів у хвилину;
q2 – літраж,
o 2 – об’ємний ККД.

Витрата гідропередачі визначиться зі співвідношення [10]:

Q1  n1q1o1  n2

q2

o 2

.

Кількість обертів у хвилину на валу гідромотора матиме значення [10]:

n2  n1

q1
o ,
q2

де  o – об’ємний ККД всієї гідропередачі  o   o1 o 2 .
Величина o змінюється залежно від конструкції у межах 0,90 – 0,96
(менше значення приймають для гідропередач з шиберним насосом18 і гідромотором, більше – для гідропередач з поршневими машинами) [10].
Якщо N1 – потужність, що подається до вала насоса, N2 – потужність, що
знімається з вала гідромотора, то

N2  N1 ,
де  – загальний ККД гідропередачі.
У гідропередачах можуть мати місце такі випадки регулювання [10]:
1. Насос, що регулюється ( q1  var ), і гідромотор, що не регулюється
( q2  const ). Тут розповсюджений випадок: крутний момент на валу гідромотора за сталого тиску є величина стала, і не залежить від кількості обертів

18

Шиберний насос – роторний насос з робочими органами у вигляді плоских чи фігурних
пластин (шиберів)
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вала гідромотора. За умови n1  const потужність, що знімається з гідромотора,
пропорційна, до q1 .
2. Насос, що не регулюється ( q1  const ), та гідромотор, що регулюється
( q2  var ). Тут сталий тиск, потужність, що підводиться і знімається, є сталими.
Кількість обертів гідромотора змінюється обернено пропорційно до q 2 (однак
досягнути малих значень q 2 не вдається через заклинювання гідромотора).
3. Насос, що регулюється ( q1  var ), і гідромотор, що регулюється
( q2  var ). Тут можна досягнути широкого діапазону регулювання. Регулювання здійснюють почергово. Спочатку змінюють q1 від найбільшої величини
до найменшої, а потім q 2 від найбільшої величини до найменшої, що дає змогу
конкретна конструкція. При зміні q1 крутний момент M 2 є незмінно сталим.

4.4 НАСОСИ ТА ГІДРОЦИЛІНДРИ
4.4.1 Насоси
4.4.1.1 Загальні відомості про насоси
Насоси – це енергетичні машини чи устаткування, що, здійснюючи статичний чи динамічний вплив, переміщують робочі середовища (рідини), підвищуючи його тиск чи кінетичну енергію. Інакше кажучи, насос – це машина, яка
перетворює механічну енергію в гідравлічну (енергію потоку рідини) [7, 10, 13,
19, 34].
Основні показники насосів [19]:
Продуктивність насоса (подача) – це відношення об’єму рідини, яка
подається насосом за одиницю часу.
Теоретична продуктивність насоса QT – це розрахований об’єм рідини,
яка витісняється за одиницю часу через його порожнини нагнітання.
Дійсна продуктивність насоса QД зменшується на величину QН через
зворотну течію рідини в насосі з порожнини нагнітання у порожнину всмоктування та через витікання рідини назовні. Тому Q Д  QТ  QН , тоді
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QД
QТ

1

QН
 O ,
QТ

де  O – об’ємний ККД насоса.

4.4.1.2 Класифікація насосів
За принципом дії подавального елемента (перетворювача енергії) насоси
поділяють на зворотно-поступальні,
роторні та динамічні.
а
б
Зворотно-поступальні насоси.
Рисунок 4.36 – Насоси із зворотноПоршневі насоси є машинами
поступальним рухом поршня:
об’ємної дії, в яких витіснення рідини із
а – односторонні; б – двосторонні
замкненого простору насоса відбувається під дією зворотно-поступального руху поршнів (рис. 4.36).
За різним типом привода насоси поділяють на (рис. 4.37) [19]: важільні,
кривошипно-шатунні; поворотні (ексцентрикові, кулачкові).

Рисунок 4.37 – Насоси з різним типом привода:
а – важільний; б – кривошипно-шатунний;
в – поворотний (блок циліндрів обертається);
г – ексцентриковий; д – прямої дії

Рисунок 4.38 – Насос із
зворотно-поступальним
рухом мембрани

Діафрагмові насоси (рис 4.38). Насоси виконані
на основі мембрани з поршнем, виготовленим із
еластичного матеріалу (гуми, шкіри, тканини,
просоченої лаком, та ін.). У цих насосах мембрана
відокремлює робочу камеру від простору, в який
рідина не повинна проникнути [19].
У діафрагмовому насосі клапанна коробка з
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всмоктувальним і нагнітальним клапанами розташовані окремо, а прогин
діафрагми здійснюється завдяки зворотно-поступальному руху плунжера в
циліндрі насоса, що заповнений спеціальною рідиною [19]. Діафрагмові
поршневі насоси можуть працювати з робочими рідинами що можуть бути
забрудненими навіть металевими продуктами зносу.
Робоча камера діафрагмових насосів (рис 4.38) має два патрубки з клапанами, що забезпечують рух рідини від всмоктувальної до напірної лінії. Тут
шток здійснює зворотно-поступальні рухи, чим забезпечує рух діафрагми. У
такті всмоктування камера збільшується з відтягуванням поршня і через
всмоктувальний клапан проходить робоча рідина, при цьому клапан нагнітання
закритий. У такті нагнітання камера зменшується з тиском поршня і через
клапан нагнітання проходить робоча рідина, при цьому клапан всмоктувальний
закритий. Діафрагмові насоси подібної конструкції використовуються як
бензонасоси на автомобільних двигунах. У цих насосах є два важелі: один – для
ручного підкачування бензину і другий – для без перервної його подачі під час
роботи двигуна. Останній приводиться в рух спеціальним кулачком розподільного двигуна [19].
Кулачкові насоси виконуються на основі механізму із вхідною ланкою
кулачком і вихідною – поршнем. Такі механізми мають силове замикання
виконане, наприклад, на пружині. Подібні насоси можуть виконуватися на
основі ексцентрикового механізму. Розрізняють одноциліндрові та багатоциліндрові кулачкові чи ексцентрикові насоси. Рух кулачка забезпечує цикли
всмоктування і нагнітання робочої рідини вихідною ланкою (поршнем), який
здійснює зворотно-поступальний рух. На циклі збільшення об’єму циліндрової
камери відбувається всмоктування, а при зменшенні об’єму – нагнітання. Такі
насоси мають такі самі переваги і недоліки, як і кулачкові механізми, що є в
основі їхньої конструкції19. Вони можуть створювати великі тиски нагнітання
робочої рідини. Одним із недоліків, як і у поршневих насосах простої дії,
виконаних на основі шатунно-кривошипного механізму, є нерівномірність подачі
[7, 10, 13, 19].
Для вирівнювання значень подачі застосовуються кінематичні схеми, що
дають змогу застосувати більшу кількість циліндрів. Зокрема, розроблені
19

Кожевников С. Н., Есипенко Я. И., Раскин Я. М. Механизмы : Справочник. 4-е изд. перераб.
и доп. ; под ред. С. Н. Кожевникова. Москва: Машиностроение, 1976. 784 с.
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багатоциліндрові насоси, які в одному ряді мають порядку десяти циліндрів
( r = 3…11). Фази їх робочих циклів зміщені на кут φ = 360° [10, 13, 19].
Насоси двосторонньої дії (рис 4.36, б) мають одну робочу камеру зі
всмоктувальним і напірним клапанами і другу робочу камеру без клапанів.
Завдяки тому, що за один оберт валу насос двічі нагнітає рідину, подача його
вирівнюється [7, 10, 13, 19].
Радіально-поршневі насоси (рис. 4.39, а, б) застосовують для роботи в
умовах порівняно високих тисків (10 МПа і більше) [7, 10, 13, 19].
Аксіально-поршневі гідромашини (рис. 4.39, в) знайшли широке застосування в гідроприводі, що пояснюється низкою їхніх переваг [7, 10, 13, 19]:
менші радіальні розміри, маса, габарит і момент інерції обертових мас; можливість роботи за великої кількості оборотів; зручність монтажу і ремонту.

Рисунок 4.39 – Насоси з різним положенням поршнів:
а – радіальне з внутрішніми порожнинами;
б – радіальне із зовнішніми порожнинами;
в – аксіальне; г – горизонтальне; д – вертикальне
Насоси з прохідним поршнем відрізняються компактністю. У них відсутня
робоча камера, всмоктувальний клапан є в робочому циліндрі, а напірний – у
поршні. При підйомі поршня всмоктувальний клапан відкривається і рідина
надходить у гідроциліндр. Опускання поршня закриває всмоктувальний клапан,
через що тиск у циліндрі підвищується. При досягненні певного значення тиску
відкривається напірний клапан і рідина через наскрізний отвір у поршні спрямовується в простір над ним. Чергове піднімання поршня одночасно з всмоктуванням створює подачу рідини в нагнітальний патрубок [19].
Роторні насоси (рис. 4.40) працюють за принципом витіснення, причому
один чи декілька поршнів, що обертаються чи гвинтів утворюють один з одним
у циліндрі насоса робочі порожнини. Розміри порожнини всмоктування є
найбільшими, а напірної порожнини – найменшими. Тому рідина з порожнини
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всмоктування виштовхується в напірну. Деякі з таких насосів мають сталі
робочі порожнини (об’єм витіснення) як на вході, так і на виході [19].
У шестеренчастих насосах (рис. 4.40, а) рідина, потрапляючи у простір між
зубами зубчастих коліс, рухається від вхідної напірної порожнини насоса.
Взаємне зачеплення зубів, а також малі радіальні й торцеві зазори між шестернями й корпусом зменшують перетікання рідини, що перекачує насос [19].

Рисунок 4.40 – Основні типи роторних насосів:
а – шестеренчастий; б – гвинтовий; в – коловоротний;
г – пластинчастий; д – роликовий
1 – еластичний корпус, 2 – ролик, 3 – вал, 4 – поршень, що обертається
На відміну від поршневих і роторних, динамічні насоси (рис. 4.41) працюють за динамічним принципом. У результаті обертання робочих коліс у середині
робочого простору насоса кінетична енергія від робочого колеса передається
робочій рідині. Далі рідина, потрапляючи у дифузор, спрямовуючий апарат,
спіраль перетворюється у енергію тиску [19].

а
б
Рисунок 4.41 – Динамічні насоси:
а – лопатевий насос;
б – вихровий насос
Познаки гідронасосів наведені на рис. 4.42.
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Рисунок 4.42 – Умовні познаки гідронасосів:
а – з односторонньою подачею робочої рідини і з сталим об’ємом;
б – з двосторонньою подачею робочої рідини і з сталим об’ємом;
в – з односторонньою подачею робочої рідини і зі змінним об’ємом;
г – з двосторонньою подачею робочої рідини і зі змінним об’ємом;
д – з дискретним регулюванням об’єму.
е – ручний, є – шестеренчастий, ж – гвинтовий, з – пластинчастий,
и – радіально-поршневий, і – аксіально-поршневий, ї – кривошипний,
й – лопатевий відцентровий, к – струминний

4.4.2 Гідроциліндри
4.4.2.1 Загальні відомості про гідроциліндри
Гідроциліндри – це об’ємні гідродвигуни, призначені для перетворення
енергії потоку робочої рідини в механічну енергію вихідної ланки зі зворотнопоступальним рухом (шток, корпус (гільза) гідроциліндра). Вони працюють на
високих тисках (до 32 МПа). Конструктивно можуть відрізнятися один від
одного (рис. 4.43) [7, 10, 13, 19]: типом корпусу і штока, схемою підключення до
навантаження, конструкцією елементів, а також призначенням. Їх виконують
односторонньої та двосторонньої дії, з одностороннім і двостороннім штоком, а
також телескопічними.
У гідроциліндрах односторонньої дії робоче зусилля розвивається при русі
тільки в одному напрямку, а зворотний хід відбувається під дією потенціальної
енергії силового замикання від стисненої пружини або ж піднятого вантажу, що
діє силою тяжіння [7, 10, 13, 19].
У гідроциліндрах двосторонньої дії прямий і зворотний ходи здійснюються
під дією тиску, створеного робочою рідиною. Для забезпечення одночасного
всмоктування та нагнітання робочої рідини з камер циліндра застосовують
розподільник [7, 10, 13, 19].
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Рисунок 4.43 – Конструктивні схеми деяких гідроциліндрів:
а – простої дії з плунжером; б – подвійної дії;
в – подвійної дії з прохідним штоком;
г – телескопічний з одночасним виходом ступенів
Основою конструкції поршневих гідроциліндрів двосторонньої дії з
одностороннім штоком (рис. 4.44) є гільза 2, яка виконана у вигляді труби з
внутрішньою поверхнею20. У середині гільзи переміщається поршень 6, що має
манжетні ущільнення 5 (виконуються з еластичного матеріалу, наприклад гуми),
які забезпечують ущільнення та попереджають перетікання рідини з порожнин
циліндра, розділених поршнем [7, 10, 13, 19].
1 – очищувач;
2 – гільза;
3 – шток;
4 – стопорне кільце;
5 – манжета;
6 – поршень;
7 – вушко;
8 – ґрундбукса
Рисунок 4.44 – Гідроциліндр
20

Внутрішні поверхні циліндрів зміцнюють для підвищення зносостійкості та механічно
обробляють для отримання високого класу точності та чистоти поверхні.
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Зусилля від поршня передає шток 3, що має поліровану поверхню. Для його
спрямування слугує ґрундбукса 8. З інших двох сторін гільзи закріплено кришки
з отворами для підведення і відведення робочої рідини.
Ущільнення між штоком і кришкою складається з двох манжет, одна з яких
попереджає протікання рідини з циліндра, а інша слугує для знімання бруду
(очищувач) 1. Вушко 7 слугує для рухомого закріплення гідроциліндра. На
нарізану частину штока кріпиться деталь, яка з’єднує гідроциліндр з рухомим
механізмом.
Основні робочі деталі гідроциліндрів, які є в постійній контактній взаємодії, – це стінки силового циліндра та ущільнюючі елементи.
Залежно від робочих тисків циліндри виготовляють з різних матеріалів. Для
циліндрів, що працюють під тиском до 70 ат, застосовують чавун. Для вищих
тисків застосовують сталеве литво чи катані товстостінні труби.
Якщо рух пари «шток-поршень» здійснюється штоковою втулкою й
циліндром, то при сталевому циліндрі поршень виготовляють чавунним, і,
навпаки, при чавунному циліндрі поршень має бути зі сталі.
Поверхні штоків хромують з кінцевим шліфуванням і поліруванням.
Зазор між поршнем і циліндром має бути більшим від зазору між штоком і
направляючою втулкою. Довжина направляючої втулки має бути ~ 1,5d ( d –
діаметр штока). А якщо в конструкції передбачено один напрям у штоковій
втулці, то її довжина має бути рівною 2,53d [13].
Нерухомі ущільнення (між кришкою і корпусом циліндра) виготовляють у
вигляді гумових (гума твердістю за шкалою Шора від 60 од. (малі навантаження) до 90 од. (значні навантаження)) кілець круглого перерізу.
Герметичність робочої камери циліндра забезпечують уведенням ущільнювального кільця в канавку так, що створюється натяг і кільце щільно прилягає до
канавки. Це кільце деформується під дією тиску рідини і приймає форму
перерізу канавки.
Штоки циліндрів ущільнюють спеціальними кільцями та манжетами.

4.4.2.2 Демпфірування гідроциліндрів
Хід поршня обмежується кришками циліндра та пом’якшується демпферами (гальмівними пристроями). Більшість конструкцій демпферів створюють
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умови для запирання робочої рідини в невеликому об’ємі й перетворення енергії
рухомих елементів у механічну енергію рідини. За допомогою малих каналів
стиснена рідина повільно витісняється, що забезпечує різке зниження швидкості
переміщення рухомих мас [13].

Рисунок 4.45 – Пружинний демпфер:
1 – пружина, 2 – кришка, 3 – поршень

Рисунок 4.46 – Демпфер з несправжнім
штоком:
1 – короткий несправжній шток,
2 – виточка

Пружинний демпфер (рис. 4.45) працює на основі стискання пружини 1, яка
гальмує поршень 3 в кінці його ходу. Пружина кріпиться на внутрішній стороні
кришки 2 циліндра. Тут розраховується жорсткість пружини відповідно до
робочих навантажень на поршень.
Демпфер с несправжнім штоком (рис. 4.46) працює завдяки дії короткого
несправжнього штока 1 й виточки 2 у внутрішній стороні кришки циліндра.
Несправжній шток може виконуватися конічним чи циліндричним. Ефект
демпфірування виникає завдяки запиранню робочої рідини в камері, до якої
припасовано несправжній шток. Рідина витісняється через вузьку кільцеву
щілину, що уповільнює рух поршня. Для виключення ударів поршня в кінці
ходу несправжній шток виконують конічним. Конус плавно перекриває вихідну
щілину, яка також має спряжену конусну поверхню. Відтак швидкість руху
поршня плавно зменшується за рахунок збільшення гідравлічного опору в
спряжених поверхнях несправжнього штока та вихідного отвору.
Демпфер з отвором, що регулюється (рис. 4.47), має аналогічний принцип
дії до демпфера із несправжнім штоком. Тут параметри потоку рідини, що витікає з циліндра каналом 1 малого перерізу, регулюються спеціально встановленою голкою 2. Вкручування і викручування цієї голки забезпечує зміну розмірів
прохідного перерізу отвору.
Гідравлічний демпфер (рис. 4.48) відрізняється складною конструкцією
поршня. У порожнині 2 поршня 3 змонтовано стакан 1, що підпирається пружиною 4. У кінці ходу поршня 3 стакан 1 впирається у внутрішню сторону
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кришки циліндра, від чого з порожнини 2 поршня 3 витискається робоча рідина.
Для ефективної роботи такої конструкції розраховують жорсткість пружини та
кільцевий зазор між поверхнею стакана 1 та спряженим отвором у поршні 3,
через який витісняється робоча рідина.

Рисунок 4.47 – Демпфер з отвором,
що регулюється:
1 – канал, 2 – голка

Рисунок 4.48 – Гідравлічний демпфер:
1 – стакан, 2 – порожнина,
3 – поршень, 4 – пружина

4.4.2.3 Принципи розрахунку гідроциліндрів
При розрахунку гідроциліндрів (рис. 4.49) необхідно враховувати номінальний тиск робочої рідини PH , діаметри циліндра D і штока d , хід штока l .
Тоді зусилля, що розвивається гідроциліндром односторонньої дії, дорівнює [7,
10, 18, 20]:

R  PH si Ц ,

(4.50)

де PH – номінальний тиск робочої рідини;
si – площа поршня ( s1 – у безштоковій порожнині, а s1 – у штоковій

порожнині);

 Ц – механічний ККД гідроциліндра,  Ц =0,9...0,95.
1 – поршень,
2 – циліндр,
3 – шток,
D – діаметр циліндра,
d – діаметр штока,
PH – тиск нагнітання,
R – зусилля, що розвивається
гідроциліндром
Рисунок 4.49 – Схема роботи гідроциліндра
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У циліндрах з одностороннім штоком (а це більшість циліндрів) площі
поперечних перерізів штокової і безштокової камер є різні.
Площа поршня гідроциліндра з боку [7, 10, 18, 20]:
безштокової порожнини
штокової порожнини
s1 

D 2

s2 

,
4
де D – діаметр циліндра;

 D 2  d 2 
4

,

d – діаметр штока.
У загальному випадку роботи гідроциліндра двосторонньої дії зусилля, що
розвивається гідроциліндром двосторонньої дії, дорівнює [7, 10, 18, 20]:

R  PH sH  PЗ sЗ  Ц ,

(4.51)

де PH і PЗ – тиск нагнітання і зливу робочої рідини, відповідно;

s H і s З – площі поршня в порожнинах нагнітання і зливу, відповідно.
Зауважимо, що зусилля, яке розвивається гідроциліндром, іде на [7]:
подолання ваги знаряддя; сили тертя в конструктивних елементах і шарнірах;
сили інерції, отже [7, 10, 18, 20]:

R  k П G  FШ  FI ,

(4.52)

де k П – коефіцієнт, що враховує плечі шарнірів важелів, які передають рух,
забезпечуючи передатне відношення механізму;

G – вага знаряддя;
FШ – сила тертя в конструктивних елементах і шарнірах;

FI – сила інерції.
Складові рівняння (4.52) можна подати так [7, 10, 18, 20]:
Вага знаряддя

G  mg ,

(4.53)

де m – маса частин, які рухаються, що наведені до штока циліндра;
g – прискорення вільного падіння.
Сила тертя в конструктивних елементах і шарнірах

FШ  fN ,
де f – коефіцієнт тертя;

N – сила нормального тиску.

(4.54)
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Сила інерції частин, що рухаються

FI  ma ,

(4.55)

де m – маса частин, які рухаються, що наведені до штока циліндра,
a – прискорення (+) або вповільнення (–) руху,

dv
.
dt
Прирівнявши праві частини рівнянь (4.51) і (4.52), підставивши в рівняння
(4.52) відповідні значення складових (4.53), (4.54), (4.55), а далі, вирішуючи
відносно прискорення a , одержимо диференціальне рівняння руху штока
циліндра при розгоні (гальмуванні)
a

PH s H  PЗ sЗ  Ц  k П mg  fN
dv

(4.56)
dt
m
де v і t – швидкість і час розгону (гальмування) штока, відповідно;
± – відповідно, розгін і гальмування.
Знаючи витрату робочої рідини в гідросистемі, можна розрахувати швидкість руху штока циліндра односторонньої дії [7, 10, 18, 20]:
v

Q
s1

(4.57)

де Q – витрата робочої рідини.
У гідроциліндрі двосторонньої дії з одностороннім штоком за постійної
витрати, швидкості штока при прямому та зворотному ході різні й дорівнюють:

v1 

Q 4Q

,
s1 D 2

Q
4Q
v2 

s2  D 2  d 2



(4.58)



де v1 і v2 – швидкості штока при прямому та зворотному ході, відповідно.
Коли відоме співвідношення швидкостей (відповідно до технології процесу) прямого і зворотного ходів (за умов сталої витрати рідини), взаємозв’язок
діаметра штока і діаметра циліндра визначається виразом [7, 10, 18, 20]:
d  D 1

v1
, за умови v1 < v2 .
v2

(4.59)

Якщо при диференціальному ввімкненні циліндра обидві камери тимчасово
з’єднані з напірною лінією, то поршень буде переміщатися тільки у бік штока.
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При підведенні рідини в обидві камери гідроциліндра одночасно
дотримується умова [7, 10, 18, 20]:

s1  s2 ,
P1  P2  PH ,
Q  const ,

і шток переміщається із зусиллям [7, 10, 18, 20]:
R  0,785PH d 2 Ц ,

(4.60)

Розрахунковий діаметр поршня гідроциліндра, при прийнятому номінальному робочому тиску, з виразу (4.50) дорівнює
D

4R
.
PH Ц

(4.61)

За розрахованим діаметром вибирають циліндр, зі стандартного ряду, з
найближчим за значенням діаметром, а потім визначають (уточнюють) дійсний
робочий тиск і дійсну витрату [7, 20].
Дійсний робочий тиск у гідроциліндрі (односторонньої дії)
РД 

4R
.
D 2 Ц

(4.62)

Дійсна витрата, що споживається гідроциліндром (односторонньої дії)

v1D 2
QД 
,
4O

(4.63)

де v1 – швидкість руху штока за технологічним процесом;

 O – об’ємний ККД гідроциліндра,  O =0,97...0,99.

4.5 СХЕМОТЕХНІКА ГІДРОПРИВОДІВ
4.5.1 Основні схеми включення гідроциліндрів
4.5.1.1 Двопозиційні схеми
Існує декілька простих схем включення гідроциліндрів, де гідроциліндр
може мати дію [10]: просту; подвійну; диференціальну; диференціальну з
акумулятором.
Гідроциліндр простої дії (рис. 4.50) керується триходовим (нагнітання –
злив – порожнина гідроциліндра) двопозиційним розподільним краном. Зворот-
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ний хід (уліво) здійснюється пружиною чи дією навантаження (за відсутності
пружини) на шток.

Рисунок 4.50 – Схема включення гідроциліндра для простої дії
На рис. 4.51 показано схему гідроциліндра подвійної дії, що керується
чотириходовим розподільним краном. Витрата рідини в лінії зливу відрізняється
від витрати у напірній лінії через різницю активних площ поршня (якщо циліндр
немає прохідного штока).

Рисунок 4.51 – Схема включення гідроциліндра для подвійної дії
Схема, показана на рис. 4.52, відрізняється тим, що до штокової порожнини
циліндра завжди підводиться тиск. Ліва порожнина з’єднується позмінно то з
ділянкою тиску, то з ділянкою зливу. Це забезпечує рух поршня уліво. Вибір
площ перерізу поршня і штока може забезпечити однакові зусилля і швидкості в
обох напрямках. Для цього можна скористатися співвідношенням [10]:
d

D
2

,

де d – діаметр штока,
D – діаметр поршня.

Рисунок 4.52 – Схема включення гідроциліндра для диференціальної дії
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Схема, показана на рис. 4.53, відрізняється тим, що не штокова порожнина
гідроциліндра підключена до пневматичного акумулятора. Цей акумулятор
розраховують на повний тиск у лінії нагнітання насоса, що може статися у
випадку руйнування ущільнення поршня. Для захисту пневмоакумулятора
також можна встановити запобіжний клапан.

Рисунок 4.53 – Схема включення гідроциліндра з акумулятором для
диференціальної дії
Схема, показана на рис. 4.54, відрізняється застосуванням прохідних розподільників. У випадку гідроциліндрів, які не працюють, вони з’єднують насос зі
зливом. Включення якогось розподільника приводить в рух відповідний гідроциліндр. У цій схемі насос розраховують на сумарний тиск.

Рисунок 4.54 – Виконавчий ланцюг з прохідними розподільниками

4.5.1.2 Схеми, що забезпечують трипозиційне функціонування гідроциліндрів
У випадках, коли необхідно забезпечити проміжний, між двома позиціями
установ поршня гідроциліндра, застосовують схему, наведену на рис. 4.55, а.
Тут застосовується подвійний гідроциліндр з двома підключеннями, які керу-
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ються шестиходовим трипозиційним золотником. Аналогічний ефект можна
отримати застосувавши гідроциліндр з проміжним поршнем (рис. 4.55, б).

Рисунок 4.55 – Трипозиційний гідроциліндр:
а – з двома паралельно включеними поршнями;
б – з проміжним поршнем; 1, 2, 3 – можливі позиції

4.5.1.3 Схеми, що забезпечують послідовність роботи гідроциліндрів, і схеми,
що забезпечують синхронну роботу гідроциліндрів
Для координації декількох видів рухів, зокрема послідовної роботи різних
гідравлічних ланцюгів застосовують спеціальні керуючі клапани.
Розглянемо елементарний ланцюг (рис. 4.56), реалізація якого забезпечує
прямий хід поршнів вільно і незалежно, а зворотний хід регламентовано
відповідно до послідовності [10]: спочатку рухається нижній поршень, а після
включення спеціального керуючого клапана – верхній.

Рисунок 4.56 – Ланцюг, що забезпечує задану послідовність руху штока на
зворотному ході
Зауважимо, що поршень верхнього гідроциліндра може повертатися у
початкове положення так само і дією зовнішнього зусилля. Для запобігання
такої ситуації на лінії зворотного руху робочої рідини встановлюють клапан
керування послідовністю (рис. 4.57). Тут обидва поршні здійснюють хід так
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само вільно, як і у схемі, поданій на рис. 4.56, однак неконтрольований рух
нижнього поршня виключається. Це досягається тим, що вихід робочої рідини з
його правого циліндричного простору запирається клапаном керування послідовністю включення. Клапан відкриється у випадку коли виключиться головний
гідроциліндр.

Рисунок 4.57 – Ланцюг, що забезпечує задану послідовність руху штока на
прямому ході
Подвійну послідовність руху штока в обох напрямках (послідовність ходу 1
– 2 – 2 – 1), можна реалізувати застосуванням другого клапана (рис. 4.58).
Попри все це, таке рішення має такі самі недоліки, як і в схемі, поданій на
рис. 4.56. Тут також можна усунути недолік, застосувавши клапан на зворотній
лінії.

Рисунок 4.58 – Ланцюг, що забезпечує послідовність ходу 1 – 2 – 2 – 1
Для координації синхронності дії декількох видів рухів гідроциліндрів
застосовують різні способи [10]:
1) гідроциліндри виконують із жорстким механічним зв’язком їхніх штоків;
2) на спільному валі виконують гідромотори, які відіграють роль дозаторів
(рис. 4.59);
3) у ланцюг кожного гідроциліндра послідовно включають прохідний шток
(рис. 4.60);
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Рисунок 4.59 – Схема
синхронізації роботи
гідроциліндрів за
допомогою гідромоторів

Рисунок 4.60 – Схема
синхронізації роботи
гідроциліндрів їх
послідовним
включенням

Рисунок 4.61 – Схема
синхронізації роботи
гідроциліндрів за
допомогою регуляторів
витрати:
1 – регулятор витрати,
2 – насос

4) у ланцюг кожного гідроциліндра включають регулятор витрати, що
підтримує сталий рівень витрати, незалежно від коливання навантаження
(рис. 4.61);
5) застосовують спеціальний агрегат – дросельний подільник потоку, що
розподіляє потік між гідроциліндрами у заданому відношенні незалежно від
коливання навантаження (рис. 4.62).

Рисунок 4.62 – Схема синхронізації роботи гідроциліндрів за допомогою
подільника потоку (1)
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4.5.1.4 Аварійні гідравлічні ланцюги
Для роботи гідроприводів в умовах аварій, коли необхідно швидко
відновити роботу, застосовують дублюючу (резервну) схему. Така схема, як
правило, включається автоматично. Загальною вимогою до таких гідравлічних
систем є необхідність живлення від дублюючого (резервного) джерела енергії
[10]. Зокрема, дублююча аварійна система підключається до гідроциліндра
через човниковий клапан (рис. 4.63).

Рисунок 4. 63 – Схема гідросистеми, що складається з основної і аварійної
систем:
1 – човниковий клапан перемикання,
2 – кран включення аварійної системи,
3 – перепускний клапан,
4 – клапан відключення основної системи
Човниковий клапан 1 гідроциліндра відключає аварійний ланцюг на весь
час, доки не включиться аварійний кран 2, який з’єднаний з ручним насосом або
іншим джерелом енергії. Аварійний кран 2 триходовий, що необхідно для
з’єднання аварійного ланцюга (за умов роботи основного ланцюга) зі зливом. Це
унеможливлює протікання через кран і забезпечує підтримання човникового
клапана у закритому стані та відключення гідроциліндра від аварійної системи.
Для попередження переміщення головного розподільного крана у положення «Піднімання», коли аварійний кран є у стані «Випуск» (через помилку
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оператора, або через несправну електричну систему головного електромагнітного крана), застосовують включення у схему перепускного клапана 3. Він
з’єднує штокову порожнину гідроциліндра зі зливом. Цей клапан є гідравлічним
замком, який керується тиском аварійної системи.
Для створення можливості відключення основної системи (рис. 4.63), за
умови відкривання перепускного клапана, у схему додатково вводять ще один
клапан 4. Це забезпечує від’єднання основної системи від зливу та створює
умови для її надійного функціонування.
Підведення робочої рідини для роботи системи (рис. 4.63) здійснюється
через клапан 4 із резервної лінії. Клапан вимкнення може переводитися у
вихідний стан вручну після виконання аварійної операції чи у деяких випадках
(в подвійних аварійних системах) автоматично дією тиску від аварійного крана,
коли кран повертається у вихідний стан.

4.5.2 Слідкуючі гідравлічні системи
У слідкуючих гідравлічних системах переміщення виконавчого механізму
(вихідний сигнал) копіює рух керуючого органа (вхідний сигнал). Їхній виконавчий механізм автоматично відтворює, відслідковує закон руху керуючого
органа. Такі системи ще називають сервосистемами, або сервомеханізмами,
якщо вхідний і вихідний сигнали є переміщеннями чи кутами повороту.
Слідкуючі гідравлічні системи мають неперервний зв’язок між вхідним та
вихідним елементами. Цей зв’язок називають зворотним, відтак слідкуючі
гідравлічні системи – це системи зі зворотним зв’язком.
Як приклад, розглянемо роботу слідкуючої гідравлічної системи, схема якої
зображена на рис. 4.64 [10]. Тут вхідним елементом є руків’я 1, якою керує
оператор, або ж автоматична система. Вихідною ланкою є кермо 2. Важіль 4, що
зв’язує переміщення штока силового гідроциліндра з руків’ям керування,
створює зворотний зв’язок.
За умов переміщення руків’я 1 уліво, важіль повертається навколо точки А і
переміщує золотник розподільника 3 також уліво, завдяки чому рідина направляється у гідроциліндр, переміщаючи його уліво і, отже, повертаючи кермо 2.
Одночасно автоматично за допомогою важеля 4, що повертається відносно
точки В, відбудеться задане відкривання розподільника 3 тобто згідно пара-
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метрів вхідного сигналу і швидкості поршня (пропорційно до переміщення)
відповідно зміниться кут повороту керма.

Рисунок 4.64 – Слідкуюча система:
1 – руків’я керування; 2 – кермо; 3 – розподільник; 4 – важіль зворотного
зв’язку; 5 – насос; 6 – автомат розвантаження; 7 – акумулятор
Отже, елементи, що складають слідкуючу гідросистему, функціонально
утворюють хоча б один замкнений ланцюг, який можна зобразити у вигляді
структурної схеми, що на рис. 4.65.

Рисунок 4.65 – Структурна схема слідкуючої системи:
1 – пристрій, що виявляє неузгодження; 2 – виконавчий механізм;
3 – зворотний зв’язок
Величина вхідного переміщення х порівнюється пристроєм зворотного
зв’язку із вихідним переміщенням у, і за вибраним таким чином неузгодженням
е між сигналами визначається швидкість руху вихідної ланки [10]:

e  x  ky ,
де k – передатне число зворотного зв’язку.
Конструктивно слідкуючі системи виконують на основі об’єднання в один
вузол гідроциліндр та золотник (рис. 4.66). Тут рухомим елементом є гідроциліндр.
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Компактною є конструкція гідравлічного сервомеханізму виконана на
основі диференціального гідроциліндра. Тут золотник безпосередньо поміщено
в штоці гідроциліндра (рис. 4.67). До штокової порожнини постійно підводиться
робоча рідина з певним значенням тиску.

Рисунок 4.66 – Схема сервомеханізму з рухомим циліндром
Переміщення руків’я керування спричиняє рух золотника. Рух вправо
золотника спричиняє (під тиском) переміщення рідини каналами 1 та 2 в
порожнину 3 гідроциліндра, тим самим переміщуючи поршень вправо. Цим
самим переміщенням здійснюється і зворотний зв’язок (канал золотника
закривається).

Рисунок 4.67 – Схема сервомеханізму з диференціальним поршнем:
1, 2 – внутрішні канали; 3 – порожнина циліндра; 4, 5 – злив
Переміщення золотника вліво спричиняє з’єднання порожнини 3 за
допомогою каналів 2, 4, 5 зі зливом. Сила тиску на поршень в штоковій
порожнині спричинить рух поршня також уліво.

152

Гідравлічний сервомеханізм, поданий на рис. 4.67, має коефіцієнт зворотного зв’язку, рівний одиниці, його передатне число також рівне одиниці.
Гідравлічні сервомеханізми також можуть виконуватися на основі клапанних розподільників та ін. [10, 13].

4.5.3 Слідкуючі електрогідравлічні системи
У деяких випадках для керування гідроприводом застосовується вхідний
сигнал у вигляді електричного, що має малу потужність. Тоді необхідно
застосовувати відповідні перетворювачі цього сигналу в механічний. Перетворення має дати вихідний сигнал з такими параметрами, які б забезпечили рух
золотника сервомеханізму [10, 13]. Відтак першим ступенем підсилення є спеціальне електричне коло, яке формує керуючий сигнал необхідних параметрів, а
система стає електрогідравлічною слідкуючою системою. Для прикладу
розглянемо схему такої системи, подану на рис. 4.68.

Рисунок 4.68 – Електрогідравлічна слідкуюча система:
1 – електронний підсилювач; 2 – золотниковий розподільник;
3 – електродвигун; 4 – потенціометр
Напруга в точці A буде рівна нулю, якщо сума [10]:
E1 E2

0,
R1 R2
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тобто якщо
R
E2  2 E1 ,
R1

де E – електрична напруга, R – опір.
Якщо ця умова порушується, то в точці А з’являється напруга, яка після
зусилля приводить в рух командний електродвигун золотника. Це спрямовує
потік робочої рідини в потрібну порожнину гідроциліндра. Переміщення штока
гідроциліндра, зв’язане з потенціометром, відбувається доти, доки не буде
зрівноважена вхідна напруга, тобто доки напруга в точці А знову не зрівняється
з нулем. Отже, тут реалізовується зворотний зв’язок на основі потенціометра.
Зусилля вхідного сигналу можна передати також за допомогою гідравлічного підсилювача типу «сопло – заслінка» чи за допомогою струминного
підсилювача. Сервозолотник першого типу зображено на рис. 4.69, а другого
типу – на рис. 4.70 (конструкція фірми Etli) [10].

Рисунок 4.69 – Сервозолотник з
підсилювачем типу сопло – заслінка

Рисунок 4.70 – Сервозолотник із
струминним підсилювачем

Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте основні види гідроприводів.
2. Охарактеризуйте основні елементи гідроприводів та їхнє призначення.
3. Який принцип роботи дросельних подільників потоків?
4. Який принцип роботи керуючих золотникових пристроїв?
5. Який принцип роботи регуляторів швидкості гідродвигуна?
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6. Який принцип роботи запобіжних клапанів?
7. Який принцип дії і характеристики об’ємних гідроприводів?
8. Охарактеризуйте основні преваги й недоліки гідропривода.
9. Яка відмінність між гідродвигунами та гідромоторами?
10. Охарактеризуйте основні види гідромоторів.
11. Як здійснюється регулювання швидкості виконавчого механізму
гідропривода?
12. Охарактеризуйте види насосів згідно з їхньою класифікацією.
13. Охарактеризуйте види гідроциліндрів.
14. Які основні принципи розрахунку гідроциліндрів?
15. Охарактеризуйте двопозиційні схеми включення гідроциліндрів.
16. Охарактеризуйте схеми, що забезпечують трипозиційне функціонування
гідроциліндрів.
17. Охарактеризуйте схеми, що забезпечують послідовність роботи
гідроциліндрів.
18. Охарактеризуйте схеми, що забезпечують синхронну роботу гідроциліндрів.
19. Наведіть приклади аварійних гідравлічних ланцюгів.
20. Охарактеризуйте принцип роботи слідкуючих гідравлічних систем.
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5 ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРИВОД
5.1 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПНЕВМАТИЧНИЙ ПРИВОД
Пневматичний привод (пневмопривод) – сукупність пристроїв, призначених
для приведення в рух машин і механізмів за допомогою енергії стисненого
повітря [11, 12, 21, 22].
Фізичні властивості газу проявляються у вигляді тиску на поверхню твердих ланок приладу чи у вигляді аеродинамічних ефектів. У першому випадку
пневмопривод складається з циліндра із рухомою твердою ланкою (поршнем,
мембраною та ін.), що взаємодіє із стисненим повітрям. У іншому разі
пневмопривод виконується без рухомої твердої ланки (наприклад, в струминних
елементах) [11, 21, 22].
У пневматичному приводі (або пневмоприводі) рух робочому органові
надається за рахунок використання енергії повітря, стиснутого до 5 – 6 бар.
Обов’язковими елементами пневмопривода є компресор (генератор
пневматичної енергії) і пневмодвигун.
Пневмопривод, подібно до гідропривода, є свого роду, «пневматичною
вставкою» між приводним двигуном і навантаженням (машиною чи механізмом)
та виконує ті самі функції, що і механічна передача (редуктор, пасова,
ланцюгова передача, кривошипно-шатунний механізм тощо) [11].
Основне призначення пневмопривода, як і механічної передачі, – утворення
механічної характеристики приводного двигуна відповідно до вимог навантаження (перетворення виду руху вихідної ланки двигуна, його параметрів, а
також регулювання, захист від перевантажень тощо).
Загалом, передача енергії у пневмоприводі здійснюється так [11, 21, 22].
Приводний двигун передає обертальний момент на вал компресора, який надає
енергію робочому газу. Робочий газ після спеціальної підготовки пневмолініями
через регулююче устаткування поступає в пневмодвигун, де пневматична енергія
перетворюється в механічну. Після цього робочий газ викидається в зовнішнє
середовище, на відміну від гідроприводу, в якому робоча рідина гідролініями
повертається, або в гідроблок чи безпосередньо до насоса.
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5.1.1 Види пневмоприводів
Залежно від характеру взаємодії рухомої твердої ланки з повітрям пневматичні пристрої поділяють на приводні компресійні та комбіновані [11, 12, 21,
22].
Компресійним називають пневмопривод, у якому механічна енергія
переміщення твердої ланки перетворюється в енергію стисненого повітря
(наприклад, у компресорах і аналогічних приладах).
Комбінованим називають пневмопривод, в у якому здійснюється двійне
перетворення енергії (наприклад, в акумуляторах, електропневмомолотках
тощо).
У конструкціях пневмопристроїв, у яких рухомі тверді ланки відсутні
(наприклад, у струминних елементах, у дроселях), замість руху твердої ланки
застосовується рух потоків газу, спрямованих визначеним чином.
У струминних елементах потрібний напрям потоку досягається завдяки
взаємодії основного й додаткового (так званого керуючого) струменю повітря, а
в дроселях, діафрагмах і подібних пристроях – завдяки визначеній конфігурації
корпусу пристрою (канал заданого профілю), через який проходить потік
стисненого газу, параметри якого можуть змінюватися (тиск, швидкість
струменю тощо).
За типом виконавчих пристроїв приводи поділяють на [11, 12, 21, 22]:
– зворотно-поступальної дії;
– обертального руху.
Аналогічно, залежно від структури виконавчих пристроїв, розрізняють
приводи: поршневі, з пружними елементами виконавчих органів – мембранні,
сильфонні, тощо, а також роторні.
Пневмоприводи поступальної дії є [11, 12, 21, 22]:
– двосторонньої дії, в яких тверда ланка переміщається почергово в обидві
сторони, взаємодіючи зі стисненим повітрям;
– односторонньої дії, в яких під дією стисненого повітря тверда ланка
переміщається тільки в одну сторону.
В односторонніх пристроях тверда ланка повертається у вихідне положення
під дією пружини чи сили ваги. У першому випадку односторонні пристрої
застосовуються для переміщення робочих органів машини на невеликі відстані,
в іншому – на довільній довжині ходу (наприклад, у піднімальних).
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У приводах обертальної дії робоча ланка може здійснювати повний оберт
(ротаційні пристрої) чи неповний (поворотні пристрої).
Залежно від типу виконавчого пристрою пневмоприводи поділяють на такі,
що мають неперервну та дискретну дію [11, 12, 21, 22].
Привод неперервної дії – це такий привод, робочий орган якого здійснює
рух без зупинки.
Привод дискретної дії – це такий привод, робочий орган якого має зупинки
протягом циклу в заданих фіксованих положеннях.
Приводами неперервної дії є ротаційні двигуни, слідкуючі приводи,
машини віброударної дії тощо. Дискретними приводами є ті, що застосовуються
в машинобудуванні для подачі деталей та інструментів.
На практиці поширення набув типовий пневмопривод. Це такий привод, у
виконавчому приладі якого є не більше двох порожнин. Цей привод може бути
односторонньої чи двосторонньої дії [11, 12, 21, 22].

5.1.2 Компресори
Для одержання стиснутого повітря або іншого газу призначені компресори.
Вони бувають двох видів – турбокомпресори й об’ємні компресори. На відміну
від насосів, у компресорі процес підвищення тиску повітря супроводжується
значним зменшенням його об’єму [11, 12, 21, 22].
Турбокомпресори за своєю будовою подібні до багатоступінчастих відцентрових насосів, але робочі лопатеві колеса і камери, в яких вони обертаються, поступово зменшуються в напрямку руху повітря (оскільки зменшується
питомий об’єм повітря). Робочі лопатеві колеса турбокомпресора при обертанні
надають потокові повітря кінетичну енергію, яка на виході з компресора завдяки
зменшенню швидкості потоку переходить в потенціальну енергію, і тиск повітря
збільшується. Турбокомпресори застосовуються для підвищення тиску вище за
атмосферний до 4 – 8 бар. Продуктивність турбокомпресорів рівна 50 м 3 c і
більше [11].
В об’ємних компресорах повітря або інший газ стискується за рахунок
зменшення свого об’єму. Об’ємні компресори бувають поршневі й роторні. За
допомогою об’ємних компресорів можна досягти значно більшого тиску повітря, ніж турбокомпресорами. Сучасні об’ємні компресори стискують повітря та
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інші гази до 300 бар і більше й мають продуктивність до 5 м 3 c [21]. Таким
чином, продуктивність об’ємних компресорів менша, ніж турбокомпресорів.
Залежно від тиску повітря на виході, компресори поділять на [21]:
1. Повітродувки, де повітря стискується до 2 – 3,5 бар. Як повітродувки
зазвичай застосовують турбокомпресори.
2. Компресори низького тиску – 2 – 10 бар.
3. Компресори середнього тиску – 10 – 50 бар.
4. Компресори високого тиску – понад 50 бар.
Залежно від продуктивності розрізняють компресори малої – до 0,5 м 3 c ,
середньої – 0,5 – 5 м 3 c і великої – понад 5 м 3 c продуктивності [21].
Компресори не тільки широко застосовуються у транспорті, а й практично в
усіх галузях промисловості. Багато сучасних машин (автомобілі, локомотиви
т. ін.) обладнані компресорами.

5.1.2.1 Поршневі компресори
Поршневий компресор (рис. 5.1, а) складається з циліндра 1, поршня 2,
всмоктувального 6 і нагнітального 3 клапанів та механізму для надання поршню
зворотно-поступального руху.
У більшості компресорів поршень одержує зворотно-поступальний рух від
кривошипно-повзунного механізму.
Крайнє положення поршня в циліндрі компресора називається мертвою
точкою. Відповідно до крайнього лівого та правого положення поршня розрізняють ліву й праву мертві точки. Поршень компресора не доходить на невелику
відстань до торцевої кришки циліндра.
Об’єм циліндра між лівою мертвою точкою і торцевою кришкою 5
циліндра (рис. 5.1, а) називається шкідливим простором. В об’єм шкідливого
простору входить ще об’єм каналів, які з’єднують порожнину циліндра з
прохідними отворами всмоктувального і нагнітального клапанів. Відношення
об’єму шкідливого простору Vшк до об’єму Vl , що його описує поршень за один
повний хід, називається коефіцієнтом шкідливого простору  , тобто [21]:


Vшк
Vl

(5.1)
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У сучасних поршневих компресорах  = 0,03 ÷ 0,08.
1 – циліндр;
2 – поршень;
3 – нагнітальний клапан;
4 – нагнітальний трубопровід;
5 – торцева кришка;
6 – всмоктувальний клапан;
7 – всмоктувальний трубопровід;
3 – 4 – розширення повітря, (в координатах pV політропний процес)
4 – 1 – всмоктування повітря,
1 – 2 – стиснення повітря (в координатах
pV політропний процес),
2 – 3 – нагнітання повітря
Рисунок 5.1 – Схема поршневого компресора
Наявність шкідливого простору і зменшення об’єму повітря при стисненні
відрізняє поршневий компресор від поршневого насоса. В останньому поршень
починає витісняти практично нестисливу рідину в нагнітальний трубопровід з
самого початку робочого ходу. А у поршневому компресорі при робочому ході
поршня повітря спочатку стискується до величини тиску в нагнітальному трубопроводі, після чого відкривається нагнітальний клапан і повітря виштовхується
в нагнітальний трубопровід. Після робочого ходу поршня у шкідливому
просторі залишається стиснуте повітря. При зворотному ході поршня, тобто русі
поршня вправо, всмоктування нової порції повітря ззовні починається тільки
після розширення залишеного у шкідливому просторі стиснутого повітря, коли
тиск його зменшиться до тиску повітря у всмоктувальному трубопроводі. Таким
чином, крім всмоктування і нагнітання, характерних для поршневих насосів, у
поршневих компресорах має місце ще розширення і стиснення повітря. У зв’язку з цим цикл роботи поршневого компресора поділяється на чотири періоди:
розширення, всмоктування, стиснення і нагнітання повітря. Розглянемо кожний
з цих періодів окремо [21].
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1. Розширення залишеного у шкідливому просторі стиснутого повітря починається при русі поршня з лівої мертвої точки вправо. При цьому всмоктувальний і нагнітальний клапани компресора закриті. Розширення стиснутого
повітря при русі поршня вправо здійснюється за політропним процесом, що графічно в координатах pV зобразиться кривою 3 – 4 (рис. 5.1, б).
2. Всмоктування ззовні нової порції повітря починається після того, як тиск
повітря в циліндрі зменшиться до тиску повітря у всмоктувальному трубопроводі 7 і всмоктувальний клапан 6 відкривається. Всмоктування триває далі при
русі поршня вправо аж до правої мертвої точки. Процес всмоктування повітря
на рис. 5.1, б показано лінією 4 – 1.
Так як всмоктувальний клапан при русі поршня вправо відкриється не
зразу, то об’єм всмоктуваного ззовні в порожнину циліндра повітря Vвсм буде
менший об’єму Vl , що його описує поршень при повному ході. Відношення


Vвсм
Vl

(5.2)

називається об’ємним коефіцієнтом компресора. Для сучасних поршневих
компресорів  = 0,85 ÷ 0,95 [21].
3. Стиснення повітря починається при русі поршня з правої мертвої точки
вліво і триває доти, доки тиск повітря в циліндрі не досягне величини, достатньої для відкриття нагнітального клапана. Теоретично цей тиск дорівнює тискові повітря в нагнітальному трубопроводі 4. Стиснення повітря при русі
поршня вліво здійснюється за політропним процесом і графічно на рис. 5.1, б
відповідає політропі 1 – 2.
4. Нагнітання, або виштовхування, стиснутого повітря з порожнини циліндра в нагнітальний трубопровід починається після того, як відкриється нагнітальний клапан 3, і продовжується при русі поршня до лівої мертвої точки. Процес
нагнітання повітря здійснюється при майже однаковому тиску, що на рис. 5.1, б
відповідає прямій 2 – 3.
При повторному русі поршня 2 з лівої мертвої точки вправо цикл роботи
поршневого компресора повторюється.
Показана на рис. 5.1, б у координатах pV фігура 1 – 2 – 3 – 4 називається
теоретичною діаграмою робочого циклу поршневого компресора з шкідливим
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простором. Відношення тиску повітря (рис. 5.1, б) у кінці процесу стиснення до
тиску повітря на початку процесу називається ступенем стиснення  [21]:


p2
p1

(5.3)

Ступінь стиснення показує, у скільки разів збільшується тиск повітря в
циліндрі компресора в кінці процесу.
Поршневі компресори бувають простої і подвійної дії одно-, дво- і багатоциліндрові з горизонтальним, вертикальним і кутовим розміщенням циліндрів.
У поршневих компресорах подвійної дії повітря всмоктується і нагнітається
почергово з двох боків поршня.
Визначимо продуктивність поршневого компресора простої дії.
Продуктивністю компресора називається об’єм повітря, що всмоктується
з атмосфери в одиницю часу.
За один подвійний хід поршневий компресор простої дії згідно з формулою
(5.2) всмоктує з атмосфери такий об’єм повітря [21]:
Vвсм  Vl   

D2
4

l

де D – діаметр циліндра;
l – хід поршня.

Маса цього об’єму повітря Vвсм , без урахування втрат на витікання через
ущільнення, спрямовується в нагнітальний трубопровід. Таким чином, якщо
поршень за одиницю часу робить  подвійних ходів, то теоретична продуктивність компресора простої дії, що має z циліндрів, дорівнює [21]:
Qк

теор  Vвсм  zn



D 2
4

lzn .

(5.4)

Щоб визначити дійсну продуктивність поршневого компресора, в цю
формулу треба підставити замість значення об’ємного коефіцієнта  коефіцієнт подачі V , який також враховує витікання повітря через ущільнення в
посадці в циліндрі поршня, клапанів і т. ін., тобто
Qк 

де коефіцієнт подачі V дорівнює

D 2
4

lznV

(5.5)
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V 

Qк
Vl zn

Коефіцієнт подачі V на 4 – 5 % менший об’ємного коефіцієнта  , тобто
V = (0,95 ÷ 0,96)  .

Продуктивність поршневого компресора подвійної дії з одностороннім
штоком дорівнює
Qк2 



 D2  d 2
4

lzn

V

,

(5.6)

де d – діаметр штока.

5.1.2.1.1 Багатоступеневе стиснення повітря в поршневих компресорах
Довжина ходу поршня, на якому відбувається розширення залишеного в
шкідливому просторі стиснутого повітря, буде тим більша, чим більший тиск
повітря в кінці його стиснення в циліндрі, тобто чим вищий ступінь стиснення.
Але зі збільшенням цієї довжини ходу поршня, коли відбувається розширення
повітря, що залишилося у шкідливому просторі, зменшується об’єм повітря, яке
всмоктується з атмосфери. Таким чином, із збільшенням ступеня стиснення
повітря в циліндрі зменшується об’ємний коефіцієнт  і коефіцієнт корисної дії
компресора. Крім того, зі збільшенням ступеня стиснення підвищується температура повітря, яка повинна бути на 60 – 100°С нижче температури спалаху
оливи, що можливо при ступені стиснення повітря не більше  = 3 – 5,5 [21].
При великих значеннях ступеня стиснення тиск повітря збільшують
ступенево в послідовно з’єднаних циліндрах. Такий процес збільшення тиску
називається багатоступеневим стисненням.
На рис. 5.2, а показано схему двоступеневого стиснення, при якому повітря
стискується до 6 – 8 бар. При двоступеневому стисненні повітря з атмосфери
всмоктується в порожнину циліндра 1 першого ступеня стиснення. Після
збільшення тиску повітря в циліндрі 1 до значення p2 стиснуте повітря через
холодильник 2 рухається в порожнину циліндра 3 другого ступеня стиснення. У
циліндрі 3 тиск повітря додатково збільшується до значення p3 .
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1 – циліндр;
2 – холодильник;
3 – циліндр;
4 – маховик колінчастого валу

Рисунок 5.2 – Схема двоступеневого поршневого компресора (а) та графік
двоступеневого стиснення повітря (б)
На рис. 5.2, б показано графік двоступеневого стиснення повітря. У
циліндрі 1 цьому відповідає політропа 1 – 2, а в циліндрі 3 – політропа 2' – 3.
Додатково питомий об’єм повітря зменшується в холодильнику, що на
рис. 5.2, б відповідає прямій 2 – 2'. Заштрихована на рис. 5.2, б площа 2 – 2' – 3 –
3' – 2 відповідає в деякому масштабі роботі, що зекономлена в результаті
охолодження стиснутого повітря в холодильнику 2.
При двоступеневому стисненні повітря загальний ступінь стиснення
дорівнює
 заг 

p3 p2

p1 p1

p3
 1 2 ,
p2

(5.7)

де 1 і  2 – ступені стиснення повітря відповідно в циліндрах першого і другого
ступенів.
Якщо при багатоступеневому стисненні повітря ступені стиснення  в
окремих циліндрах будуть однакові, то загальний ступінь стиснення  заг n ступеневого компресора становитиме
 заг   n .

(5.8)

З останньої формули знаходимо, що
  n  заг  n

pn 1
,
p1

де pn 1 – тиск повітря в n -ступені компресора.
Звичайно, у формулі (5.9) беруть атмосферний тиск p1 = 1 бар.

(5.9)
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Завдяки багатоступеневому стисненню повітря з проміжним охолодженням
збільшується коефіцієнт корисної дії компресора і поліпшуються умови його
роботи та експлуатації.

5.1.2.1.2 Визначення потужності поршневого компресора за індикаторною
діаграмою
Графічна залежність тиску від об’єму повітря в циліндрі компресора, тобто
p  f V  , називається індикаторною діаграмою, її можна одержати на діючому

поршневому компресорі за допомогою спеціального приладу – індикатора. На
рис. 5.3, а показано принципову будову такого індикатора і подано схему
підключення його до циліндра компресора.
Індикатор складається з циліндра 1, поршня 2, тарованої пружини 3, барабана 5 і важільної системи. На барабані 5 закріплюється аркуш чистого паперу, де викреслюється індикаторна діаграма. Порожнина циліндра 1 індикатора
підключається до робочої порожнини циліндра компресора (рис. 5.3, а).
1 – циліндр;
2 – поршень;
3 – тарована пружина;
4 – важіль;
5 – барабан з папером;
6 – перо;
7 – шнур;
8 – поршень компресора;
9 – компресор;
Рисунок 5.3 – Схема індикатора для дослідження роботи
поршневого компресора (а) та індикаторна діаграма (б):
ЕА – розширення, АВ – всмоктування,
ВС – стиснення, СЕ – виштовхування повітря
Під час зняття індикаторної діаграми барабан 5, а разом з ним і папір,
приводяться в обертальний рух через шнур 7 від штока компресора 9. Поршень
2 індикатора переміщується пропорційно до тиску повітря в циліндрі 9 і передає
рух важелю 4, на вільному кінці якого закріплюється самописна перо ручки або
олівець 6. У результаті двох рухів (обертання барабана 5 і рух кінця важеля 4)
перо ручки або олівець 6 викреслює на папері індикаторну діаграму.
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На рис. 5.3, б подано вигляд індикаторної діаграми, знятої для однієї
робочої порожнини поршневого компресора. На діаграмі періоду розширення
повітря відповідає відрізок ЕА, періоду всмоктування – відрізок АВ, періоду
стиснення – відрізок ВС і періоду виштовхування повітря в нагнітальний
трубопровід – відрізок СЕ.
На діаграмі точки відповідають:
А – відкриванню всмоктувального клапана компресора,
В – закриванню всмоктувального клапана компресора,
С – відкриванню нагнітального клапана компресора,
Е – закриванню нагнітального клапана компресора.
Знята з працюючого компресора індикаторна діаграма (рис. 5.3, б) відрізняється від теоретичної індикаторної діаграми (рис. 5.1, б) в основному
наявністю виступів А і С, що відповідають стрибкові тиску в момент відкриття всмоктувального або нагнітального клапанів. Цей стрибок обумовлений необхідністю подолання інерційних сил клапана, а також тим, що активна
площа клапана, на яку діє тиск, менша площі з протилежної сторони клапана на
величину притиснення клапана до свого сідла.
За формою індикаторної діаграми можна визначити деякі несправності
поршневого компресора.
Без урахування механічних втрат площа індикаторної діаграми у визначеному масштабі відповідає роботі стиснення повітря за один подвійний хід
поршня. Потужність, що витрачається при виконанні цієї роботи, називається
індикаторною потужністю поршневого компресора N i . Індикаторну потужність одноциліндрового компресора простої дії можна визначити згідно [21] за
формулою:
pi  Ve  n  105
Ni 
кВт.
60

де п – кількість подвійних ходів поршня за хвилину, що дорівнює кількості
обертів кривошипного вала за хвилину;
3
Ve – об’єм, що його описує поршень в циліндрі за один повний хід, м ;

pi – середній індикаторний тиск, бар. Цей тиск визначається за формулою

pi 


ml

,

(5.10)
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де  – площа індикаторної діаграми, мм 2 ;
l – довжина індикаторної діаграми, мм ;

m – масштаб пружини індикатора, мм / бар .
Площа  індикаторної діаграми визначається за допомогою планіметра.
Для компресорів подвійної дії, багатоциліндрових і багатоступеневиих
загальну індикаторну потужність встановлюють складанням індикаторних
потужностей окремих порожнин циліндрів.
Потужність N к , споживана компресором, більша індикаторної потужності і
визначається за формулою
Nк 

Ni

 ,

(5.11)

де  – коефіцієнт корисної дії компресора.
Потужність двигуна для привода компресора знаходять з формули
Nдв 

Nк

пер .

(5.12)

де пер – коефіцієнт корисної дії механічної передачі, за допомогою якої
передається обертальний рух від двигуна приводному валові компресора.
Для клинопасової передачі пер = 0,9 ÷ 0,95, для плоскопасової передачі

пер = 0,8 ÷ 0,92. При безпосередньому з’єднанні приводного вала компресора з
валом двигуна пер = 1 [21].
На окремі періоди циклу роботи поршневого компресора розширення,
всмоктування, стиснення і нагнітання повітря витрачається різна за величиною
потужність. Якщо привод поршня компресора шатунно-повзунний, то потужність компресора змінюється із зміною кута повороту кривошипа. Ці коливання
потужності викликають велику нерівномірність обертання приводного вала
компресора. Для більш рівномірного обертання кривошипного вала на нього
насаджують масивний маховик 4 (рис. 5.2, а). Під час невеликого споживання
енергії, що буває при розширенні й всмоктуванні повітря, маховик набуває
кінетичної енергії і утримує кривошипний вал від надмірного розгону. У період
підвищеного споживання енергії, тобто при стисненні і нагнітанні повітря,
маховик витрачає кінетичну енергію, перешкоджаючи значному зменшенню
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швидкості обертання кривошипного вала. Завдяки маховику підвищується
коефіцієнт корисної дії компресора.

5.1.2.1.3 Експлуатація та несправності поршневих компресорів
Компресор має бути обладнаний перевіреними й опломбованими манометрами та запобіжними клапанами на всіх ступенях стиснення, а також
автоматичним регулятором тиску, термометрами чи термопарами для вимірювання температури стиснутого повітря і охолоджуваної води. Проміжні
холодильники також обладнують манометрами.
Перед пуском треба уважно оглянути компресор, перевірити стан манометрів, клапанів, регуляторів тиску, сальників, болтових з’єднань, систем
мащення і охолодження, наявність масла в маслянках і резервуарах, прибрати з
компресора всі зайві речі, і тільки після цього відкрити крани для впускання
повітря, охолоджуваної води та мастильної оливи.
Після пуску компресор деякий час повинен працювати вхолосту з випуском
повітря безпосередньо в атмосферу. Якщо при цьому не буде помічено відхилень в роботі, компресор переключають на потрібний режим [21]. Коли під час
пуску виявиться ненормальний стук клапанів, надмірна вібрація, нагрівання
тощо, компресор негайно зупиняють і знов пускають у роботу тільки після
усунення помічених несправностей.
Під час роботи компресора треба регулярно стежити за показами манометрів, термометрів та самописних вимірювальних приладів.
Компресор змащується тільки мастилом, яке регламентує інструкція.
Узимку, при довгочасній зупинці з водяних оболонок компресорів і холодильників випускають воду, щоб запобігти її замерзанню. Утворений лід може
спричинити тріщини в металі і розслаблення зварних і заклепкових швів.
Під час експлуатації компресора можуть виникнути поломки і несправності
в роботі, які слід своєчасно усувати, щоб запобігти можливій великій аварії.
Основні неполадки, що трапляються під час експлуатації поршневого
компресора: зменшення продуктивності, надмірне зменшення або збільшення
тиску повітря у нагнітальному трубопроводі, занадто висока температура повітря на виході, ненормальні стуки та шум, надмірне нагрівання підшипників.
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Причиною зменшення продуктивності компресора може бути погане ущільнення поршня в циліндрі, штока в сальниках, слабке ущільнення клапанів у
закритому положенні, забруднення фільтра, витікання стиснутого повітря в з’єднаннях трубопроводів і т. ін. [21]. У цих випадках, зважаючи на причину
несправності, треба замінити ущільнювальні поршневі кільця, підтягнути або
замінити сальникову набивку, притерти до своїх місць клапани і відрегулювати
їх пружини, прочистити або замінити фільтр, замінити ущільнювальні прокладки в місцях з’єднання повітропроводів або підтягнути їх різьові з’єднання.
Причиною надмірного зменшення тиску повітря в нагнітальному повітропроводі може бути витікання повітря через ущільнювальні поршневі кільця або
сальникову набивку, неправильне регулювання пружини нагнітального клапана
і запобіжного клапана або регулятора тиску. Ліквідуються ці несправності
заміною ущільнювальних поршневих кілець, підтягуванням або заміною сальникової набивки, регулюванням пружини нагнітального клапана і т. ін.
Надмірне збільшення тиску повітря в нагнітальному повітропроводі може
статися через недостатнє відкриття вентиля на нагнітальному повітропроводі,
велику жорсткість або неправильне регулювання пружини нагнітального клапана, запобіжних клапанів і регуляторів тиску. Щоб зменшити тиск до нормального, слід усунути вказані несправності й насамперед відкрити повністю
вентиль на нагнітальному повітропроводі.
Стиснуте повітря, що виходить з останнього ступеня компресора, може
мати дуже високу температуру внаслідок недостатнього охолодження водяними
оболонками або проміжними холодильниками, жорсткості або неправильного
регулювання пружини нагнітального клапана компресора і його недостатнього
змащення, забруднення фільтра. Щоб поліпшити охолодження повітря, треба
очистити стінки труб холодильників і водяних оболонок компресора від бруду і
твердих осадів. Щоб позбутися надмірного нагрівання повітря, яке нагнітається
компресором, слід правильно відрегулювати пружини нагнітальних клапанів,
відремонтувати мастильну апаратуру і прочистити фільтр.
Для виявлення причини ненормального стуку в циліндрі, кривошипноповзунному механізмі та підшипниках компресора треба розібрати відповідні
вузли з наступним їх ремонтуванням і збиранням. Стук у розмінних підшипниках ковзання можна частково (а іноді й повністю) усунути їх підтягуванням.
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Надмірне нагрівання підшипників може бути при поганому їх припасуванні
на шийці вала, наявності задирів на тертьових поверхнях підшипників та вала і
недостатньому мащенні. Надмірне нагрівання підшипника можна ліквідувати,
якщо покращити його змащення. Коли і після цього підшипник надмірно нагрівається, треба його розібрати і, знявши наявні задири, старанно припасувати по
шийці вала.

5.1.2.2 Роторні компресори
Роторні компресори аналогічні відповідним роторним насосам. Вони мають
добре зрівноважені ротори і тому допускають велике число обертів, що дозволяє
з'єднувати вал ротора безпосередньо з валом електродвигуна. Завдяки цьому
роторні компресори займають в 5 – 6 раз меншу площу порівняно з поршневими
компресорами однакової продуктивності і не потребують масивних фундаментів
[21].
Процеси всмоктування і нагнітання повітря здійснюються роторними
компресорами безперервно, майже без пульсації, що дає змогу використовувати
їх з мало об’ємними повітрозбірниками.
На рис. 5.4 показано принципову будову роторного пластинчастого компресора. Компресор складається з ротора 2 з пластинками 3, розташованими в
корпусі 1.
Повітря всмоктується через лівий патрубок в порожнину А і виштовхується
з порожнини нагнітання С через правий патрубок подібно до того, як всмоктується і нагнітається рідина пластинчастими насосами простої дії. Коли пластини
3 пластинчастого компресора рухаються в секторі з кутом  41 , відбувається
всмоктування повітря. При рухові пластин 3 в секторі з кутом 1 2 повітря
стискується за рахунок зменшення закритого об’єму В, розташованого між
суміжними пластинами. У секторі з кутом  23 стиснуте повітря виштовхується в нагнітальний трубопровід. Залишок повітря розширюється при русі
пластин в секторі 34 за рахунок збільшення об’єму В'.
На рис. 5.4 справа зображена індикаторна діаграма пластинчастого компресора. Відрізок 1 – 2 діаграми відповідає стисненню, відрізок 2 – 3 – нагнітанню,
відрізок 3 – 4 – розширенню і відрізок 4 – 1 – всмоктуванню повітря.
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За допомогою водяної оболонки 4 здійснюється часткове охолодження
стиснутого повітря в компресорі.

Рисунок 5.4 – Пластинчастий компресор:
1 – корпус; 2 – ротор; 3 – пластинки; 4 – водяна оболонка;
В – закритий об’єм;
 41 – всмоктування; 1 2 – повітря стискується;
 23 – стиснуте повітря виштовхується в нагнітальний трубопровід
34 – залишок повітря розширюється.
1 – 2 – стиснення повітря, 2 – 3 – нагнітання повітря,
3 – 4 – розширення повітря, 4 – 1 – всмоктування повітря
Продуктивність пластинчастого компресора визначається за формулою
[21]:
Qк   R  r   z benV 109 мм3 хв ,

(5.13)

де b – ширина ротора, мм;
e – віддаль між центрами обертання ротора і отвору в корпусі компресора,
тобто ексцентриситет, мм;

 – товщина пластини, мм
z – кількість пластин на роторі;
п – кількість обертів ротора за хвилину;
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V – коефіцієнт наповнення (R та r в мм береться згідно з рис. 5.4).
Коефіцієнт наповнення залежить від ступеня стиснення і підраховується
за формулою

V  1  0,00 1 .
Пластинчасті компресори бувають як одно-, так і багатоступеневі з
ступенями стиснення повітря  = 3 ÷ 5. Продуктивність сучасних пластинчастих компресорів досягає 2 м3 с , а тиск – до 15 бар [11, 21].
Крім пластинчастих, останнім часом щоразу більше розповсюджуються
гвинтові компресори.

5.1.3 Пневмодвигуни
Пневматичні двигуни – це машини, що перетворюють енергію стисненого
повітря в механічну роботу. Робочий тиск стисненого повітря в пнемодвигунах
може змінюватися від 0,3 до 0,6 МПа. Їхня потужність, як правило, не перевищує 2,5 кВт. За конструкцією пневматичні двигуни поділяють на об’ємні та
турбінні [34]. За видом руху вихідної ланки пнемодвигуни поділяють на [21]:
– зворотно-поступального руху (поршневі й діафрагмові пневмоциліндри),
– обертального руху (роторні пневмодвигуни).
Поршневі пневмоциліндри мають конструкцію аналогічну гідроциліндрам.
Розрізняють пневмоциліндри простої (односторонньої) та подвійної (двосторонньої) дії.
Пневмоциліндри живляться стисненим повітрям. Конструктивно це здійснюється застосуванням металевих труб чи гнучких шлангів певного діаметра.
Відповідно до геометричних параметрів пнемоциліндра застосовують труби або
шланги із внутрішнім діаметром згідно рекомендацій [21]:
Діаметр пневмоциліндра, мм
Внутрішній діаметр труби
або шланга, мм
Сила тиску F
формулою [21]:

50 – 100

150

200

4–6

6–8

8 – 10

250

300

10 – 13 13 – 16

повітря на поршень пневмоциліндра визначається за
F  p ,

де p – тиск повітря в пневмоциліндрі;
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 – площа поршня, на яку діє тиск повітря.
Стиснення повітря до робочого тиску (4 – 6 бар) створює певні проблеми у
конструюванні компактних пневмовузлів з пневмоциліндрами. Тому широко
застосовуються конструкції, у яких реалізовується ефект поділу процесу стиснення. Зокрема, один великий за діаметром поршень замінюють двома еквівалентними, що діють сумісно [21]. Наприклад, поширені конструкції пневмоциліндрів зі спареними поршнями, які змонтовані на спільному штоку (рис. 5.5).
У такому пневмоциліндрі шток 1 здійснює зворотно-поступальний рух завдяки
одночасній циклічній зміні тиску в спарених порожнинах (А, В). За один цикл
здійснюється поділ тиску з метою одночасної дії на торці поршнів 3 і 4. Повний
цикл включає почергову дію тиску то на праву то на ліву бічні поверхні
поршнів.

1 – шток поршня,
2 – корпус,
3, 4 – поршні,
А, В – порожнини поршнів

Рисунок 5.5 – Будова спареного пневмоциліндра
Принцип роботи діафрагмових пневмоциліндрів ґрунтується на деформації
діафрагми, що зменшує/збільшує робочу камеру. Відтак створюються умови для
зворотно-поступального руху штока. Діафрагму виготовляють з високоміцного
гнучкого матеріалу, наприклад з гуми. На рис. 5.6 представлено конструкції
діафрагмових пневмоциліндрів. Подача повітря під тиском в одну з камер (А або
В) спричинює деформацію пружної діафрагми 3 і шток 5 переміститься вздовж
своєї осі. Почергова подача тиску то в одну, то в другу камеру спричинить
зворотно-поступальний рух штока.
Сила тиску повітря на діафрагму, що передається штоку 5, визначається за
формулою [21]:
F

D
12


2



 Dd  d 2 p ,

де р – тиск повітря на діафрагму в порожнині А;

(5.14)
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D – внутрішній діаметр діафрагмового пневмоциліндра;
d – діаметр шайби 4 (див. рис. 5.6, а).
а – з вільним ходом штока,
б – шток має силове замикання,
1 – корпус;
2 – кришка;
3 – діафрагма;
4 – шайба;
5 – шток
Рисунок 5.6 – Діафрагмові пневмоциліндри
Конструктивно діафрагмові пневмоциліндри виконують односторонньої та
двосторонньої дії. Одностороння дія реалізується в конструкціях, де є робоча
камера відділена діафрагмою від другої порожнини, що забезпечує ефективну
зміну об’єму при деформації діафрагми. Двостороння дія реалізується почерговим створенням робочих тисків то в правій, то в лівій камері, що відділяє
діафрагма.
Перевагами діафрагмових пневмоциліндрів проти поршневих є [21]: простота конструкції, менша металоємність, відтак і менша вага, а також мінімальні
втрати стисненого повітря завдяки цілковитій герметичності між робочими
порожнинами. Основним недоліком є менший хід штока, який може бути до
150 мм21.
З-поміж конструкцій роторних пневмодвигунів набули поширення пластинчасті пневмодвигуни. Принцип роботи таких пневмодвигунів аналогічний дії
пластинчастих компресорів. Розташування ротора 2 з пластинами 3, що висуваються з деяким ексцентриситетом е від осі симетрії статора 1 (рис. 5.7),
забезпечує ефективну роботу пластин 3, робоча площина яких зазнає дії
стисненого повітря, що подається на вхідний отвір в. Під дією стисненого
повітря в порожнині ділянки А пластина забезпечує момент сил на роторі.
Одночасно з обертальним рухом ротора, пластина висувається до упору в стінку
статора. Це щоразу, завдяки ексцентриситету е, збільшує площу тиску на
пластину. Створений додатковий тиск у ділянці с забезпечує додатковий
крутний момент на роторі доти, доки пластина не відкриє вихідний отвір к.
21

Хід штока в поршневих пневмоциліндрах може сягати одного метра й більше.
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Через цей отвір відпрацьоване стиснуте повітря викидається назовні в атмосферу. Радіальні канали а, виконані в роторі, слугують для подачі повітря під
тиском для підтискання пластин до робочої поверхні статора.
Перевагами пластинчастого пневмодвигуна є [21]: простота конструкції,
компактність, мають високу продуктивність, забезпечують великі значення
кутової швидкості (3000 – 10000 об/хв).

1 – статор;
2 – ротор;
3 – пластини;
в – отвір для стиснутого повітря;
а – радіальні канали;
к – випускне вікно
Рисунок 5.7 – Схема роторного пластинчастого пневмодвигуна
У пневмоприводах також застосовуються пневмодвигуни виконані за схемою кривошипно-поршневого механізму, а також турбінні обертального руху
[21].

5.2 СХЕМОТЕХНІКА ПНЕВМОПРИВОДА
5.2.1 Загальні відомості про компресорне устаткування
Пневматичний привод призначений для отримання механічного руху робочих органів машини. Він живиться від повітропроводу, по якому стиснене повітря надходить з компресорної станції. Компресорна станція має таке обладнання
[21]: компресор, повітряний фільтр, холодильник, відокремлювач оливи,
повітрозбірник, а також контрольну і регулювальну апаратуру.
Комплекс обладнання для приготування і зберігання стиснутого повітря
називається компресорним устаткуванням або компресорною станцією [21].
До живильного крана 2 (рис. 5.8) повітропроводу 1 пневматичний двигун 8
разом з пневматичною апаратурою 4, 5, 6, 7 підключається через металеву трубу
або гнучкий шланг 3.
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Рисунок 5.8 – Елементи пневматичної системи підготовки стиснутого повітря
для пневмодвигунів:
1 – повітропровод, 2 – кран, 3 – гнучкий шланг,
4 – фільтр-водовідокремлювач, 5 – регулятор тиску,
6 – пневматична оливниця, 7 – повітророзподільник,
8 – пневматичний двигун, 9 – манометр
Для поліпшення умов експлуатації пневмодвигунів стиснуте повітря
пропускають через фільтр-водовідокремлювач 4, регулятор тиску 5 і пневматичну оливницю 6.

5.2.2 Основні пристрої компресорного устаткування
5.2.2.1 Пристрої для очищення повітря пневмосистем
Очищення стиснутого повітря від вологи, найдрібніших крапель води, а
також пилу та інших механічних домішок здійснюється за допомогою фільтра
відокремлювача води (рис. 5.9). Стиснуте повітря через отвір А фільтра
відокремлювача води спрямовується в закриту камеру В, де різко розширюється,
в результаті чого виникає краплеподібне випадання води на дно ковпака А. Далі
повітря огинає перегородку 2 і проходить через металеву сітку 4, яка затримує
тверді механічні частинки (іржу, пил і т. ін.). Очищене повітря виходить з
фільтра через отвір Б. Воду і бруд, що збираються на дні ковпака 1, періодично
продувають через кран 3.
Від фільтра відокремлювача води повітря спрямовується до регулятора
тиску, за допомогою якого автоматично підтримується сталий тиск повітря, що
споживається пневмодвигуном.
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1 – ковпак,
2 – перегородка,
3 – кран,
4 – металева сітка,
А – вхід,
Б – вихід,
В – закрита камера
Рисунок 5.9 – Фільтр-водовідокремлювач
У потік повітря, що спрямовується до пневмодвигуна, додається розпилене
мастильне масло за допомогою спеціальної пневматичної маслянки (рис. 5.10).
Оливниця складається з прозорого ковпака 1, кришки 3, трубки 2, дроселя 4
і пробки 5. Через отвір, що закривається пробкою 5, ковпак 1 заповнюється
оливою. Тиск повітря в наскрізному отворі А розповсюджується через отвір а на
порожнину В ковпака 1. Під тиском повітря в порожнині В олива з ковпака 1
піднімається трубкою 2 в порожнину Б і через дросель 4 витісняється в наскрізний отвір А, де захоплюється та розпилюється зустрічним струменем повітря і
разом з останнім рухається до пневмодвигуна. Оливниця працює автоматично,
бо олива подається в наскрізний отвір А тільки за наявності руху повітря [21].
1 – прозорий ковпак,
2 – трубка,
3 – кришка,
4 – дросель,
5 – пробка,
А – наскрізний отвір,
Б – порожнина ковпака,
В – олива,
а – отвір
Рисунок 5.10 – Будова пневматичної оливниці
Витрата розпиленої оливи регулюється дроселем 4. Прозорий матеріал
ковпака 1 дає змогу контролювати рівень оливи в порожнині В.

5.2.2.2 Регулятори тиску повітря пневмосистем
Принципова будова регулятора тиску показана на рис. 5.11. Стиснуте
повітря з порожнини А регулятора тиску через щілину, утворену трохи відкри-
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тим клапаном 1, проходить в порожнину В і тисне на нижній торець мембрани 2,
прагнучи випнути її вверх. Зверху на мембрану тисне пружина 3. Зусилля пружини З відрегульовано за допомогою гвинта 4 таким чином, що розмір щілини,
утвореної клапаном 1, забезпечує певний перепад тиску в порожнинах А і В.
1 – клапан,
2 – мембрана,
3 – пружина,
4 – гвинт,
5 – манометр,
А – вхід,
В – вихід
Рисунок 5.11 – Будова регулятора тиску
Якщо в порожнині А, як і в повітропроводі 3 (рис. 5.11), тиск збільшиться,
то це передається в порожнину В. При цьому сила тиску на всю площу
нижнього торця мембрани 2 перевищить зусилля пружини 3, в результаті чого
мембрана 2 випнеться вверх, клапан 1 підніметься і зменшить прохідний переріз
щілини. У результаті цього гідравлічний опір рухові повітря через щілину
збільшиться і, як наслідок, збільшиться перепад тиску повітря в порожнинах А і
В. У порожнині В відновиться початковий тиск.
У разі зменшення тиску в порожнині А зменшиться тиск і в порожнині В.
При цьому під дією більшого зусилля з боку пружини 3 мембрана 2 випнеться
вниз, клапан 1 опуститься, а прохідний переріз щілини збільшиться і, таким
чином, зменшиться опір рухові повітря через щілину. Перепад тиску в порожнинах А і В зменшиться і в порожнині В знову відновиться початковий тиск
повітря [21]. Отже, регулятор тиску забезпечує сталий тиск повітря на виході (в
порожнині В) незалежно від тиску його на вході (в порожнині А). Тиск повітря
на виході з регулятора тиску контролюється манометром 5.

5.2.2.3 Розподільні пристрої пневмосистем
Керування роботою пневмодвигунів здійснюється за допомогою повітророзподільників. У пневматичних системах різних пристроїв, крім пробкових,
золотникових і клапанних повітророзподільників, аналогічних за конструкцією
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однойменним розподільникам оливи, широкого розповсюдження набули повітророзподільники з плоским поворотним золотником.

Рисунок 5.12 – Чотириходовий повітророзподільник типу В7І-2:
а – конструкція,
б – схеми руху стиснутого та відпрацьованого повітря
1 – дисковий золотник; 2 – пружина;
3 – корпус; 4 – кришка; 5 – важіль керування;
На рис. 5.12, а показана конструкція двопозиційного чотириходового повітророзподільника типу В 71-2 з плоским дисковим золотником 1, що розташовується в порожнині А, утвореній корпусом 3 і кришкою 4. Зусиллям пружини 2 і
тиском повітря, що підводиться в порожнину А, золотник щільно притискується
до кришки 4. За допомогою важеля керування 5 золотник повертається в одно з
двох положень, завдяки чому здійснюється перерозподіл потоків повітря в
повітророзподільнику.

5.2.3 Основні елементи пневмопривода
Основними елементами пневмопривода є пневмопристрої різноманітних
типів. За функціональним призначенням ці елементи поділяють на такі групи
(рис. 5.13) [21]: виконавчі, розподільні та керуючі.
Виконавчі пристрої призначені для перетворення енергії стисненого
повітря в енергію руху робочих органів машини (поз. 1, 2... на рис. 5.13) [21].
Розподільні пристрої призначені для зміни напрямку потоків стисненого
повітря в лініях, що з’єднують пристрої у приводі [21]. На рис. 5.13 до
розподільників підводяться сигнали у вигляді тиску стисненого повітря від
системи керування.
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Розподільні пристрої, змінюючи напрям потоків стисненого повітря в
лініях, виконують функції керування пристроями (виконавчими, головними
розподільниками та ін.).

Рисунок 5.13 – Пневмопривод з декількома виконавчими пристроями
Головні розподільники з’єднують робочі порожнини виконавчих пристроїв з
магістралями, а вихлопні порожнини – з атмосферою. Зокрема, у структурі
схеми пневмопривода, розподільниками є кінцеві вимикачі.
Розподільники виконують дволінійні, трилінійні та ін. [21].
Розподільники можуть мати різне керування [21]: ручне, механічне, пневматичне, електричне, гідравлічне. Як правило, в приводах із виконавчими пневматичними пристроями застосовують розподільники з пневматичним керуванням.
Як розподільні органи (тверді ланки) можуть застосовуватися золотники
(плоскі й циліндричні), клапани, крани і т. п. В окремих випадках розподільник
об’єднують із виконавчим пристроєм [34].
Керуючі пристрої (логічні елементи й елементи зворотного зв’язку) забезпечують задану послідовність переміщення виконавчих пристроїв відповідно до
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потрібних законів їхнього руху. З цією метою вони подають відповідні команди
на розподільні пристрої.
На рис. 5.13 до логічних елементів підводяться сигнали з кінцевих перемикачів x1 , x2 , , xn , xn і з елементами зворотного зв’язку. Від логічних елементів
подаються сигнали f1 , f 1 , , f n , f n , результатом чого є спрацювання розподільників повітря. Сигнали також поступають на елементи зворотного зв’язку [21].
Керуючі пристрої мають забезпечувати переключання основних розподільників відповідно до умов роботи привода, які задаються, як правило, у
вигляді діаграми послідовних дій виконавчих пристроїв і з’єднаних з ними
робочих органів.
Керування може реалізовуватися на основі електричних, гідравлічних і
пневматичних пристроїв. Зокрема, на рис. 5.13 представлена схема, у якій
застосовано пневматичні керуючі пристрої. Наприклад, це логічні елементи, які
виконують задані логічні операції («АБО», «І», «НІ» та ін.), елементи
зворотного зв’язку (EЗЗ) чи елементи пам’яті, кінцеві вимикачі й спеціальні
пристрої, що впливають на динаміку приводу (дроселі, пристрої для витримки
часу, зворотні клапани, регулятори швидкості й тиску тощо). На рис. 5.13
спеціальні пристрої не показано.
Керуючі пристрої виготовляють різних типів [21]: мембранні, струминні та
струминно-мембрамні.
Струминні пристрої працюють за принципом дії турбулентного зусилля.
Також є пристрої, у яких реалізовується ефект прилипання струменю до стінки
(ефект Коанда). Струминні елементи мають більшу швидкість дії проти інших
елементів, але при застосуванні мембранних підсилювачів їхня швидкодія
зменшується.
Результатом впливу стисненого повітря з твердими ланками у виконавчих
пристроях є зміна як пневматичних величин (тиску, температури і густини
повітря), так і кінематичних (переміщення, швидкості й прискорення твердих
ланок).
Конструктивно у пневмоприводі можуть бути і компресійні, й комбіновані
пристрої (наприклад, амортизатори, демпфери та ін.). Це допоміжні пристрої,
що забезпечують якісне функціонування керуючих пристроїв.
За динамічними особливостями розподільники, як пристрої з малими робочими об’ємами і невеликими навантаженнями, є елементами пристроїв керуван-
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ня. Крім того, відносно системи керування, у низці випадків, їх розглядають як
елементи виконавчих пристроїв (наприклад у структурному синтезі).

5.2.4 Типові конструкції пневмоприводів
Типовий пневмопривод подано на рис. 5.14, Поршень 1 переміщується в
робочому циліндрі 2 під дією стисненого повітря, що поступає почергово в
обидві порожнини циліндра із магістралі через розподільник 3. У кінці ходу
штока кулачок, закріплений на ньому (для спрощення не вказаний на схемі),
натискає на важіль одного з кінцевих вимикачів 4 чи 5 [21].

1 – поршень,
2 – порожнина циліндра,
3 – золотник,
4, 5 – вимикачі

Рисунок 5.14 – Поршневий привод двосторонньої дії
Для приводів із заданою кількістю потоків стисненого повітря застосовують
спеціальні багатолінійні розподільники. Зокрема, чотирилінійний розподільник
застосовують для двостороннього приводу (рис. 5.14), обидві порожнини якого
почергово з’єднуються то з магістраллю, то з атмосферою.
Кінцевий вимикач є трилінійним розподільником, який з’єднує порожнину
основного розподільника з магістраллю чи атмосферою.
На рис. 5.15 показана спрощена схема (без розподільника повітря) привода
обертальної дії.
У корпусі 1 встановлено ротор 2, вісь обертання якого зміщена відносно
центра корпуса (ексцентриситет е). У пази ротора поміщені пластини 3.
Стиснене повітря, що подається через вікно 4 корпуса, діє на пластини.
Оскільки робочі площини цих пластин залежать від висоти висування з пазів
ротора (пластини висуваються на різну довжину), то виникає розподіл тисків від
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дії стисненого повітря. Відтак виникає момент сил на пластинах і ротор
обертається. У період його обертання пластини під дією відцентрової сили
притискаються до внутрішньої поверхні корпуса. Забезпечення надійного
ущільнення здійснюється підведенням стисненого повітря до пазів ротора. Іноді
в них поміщають пружини, що також сприяє швидшому висуванню пластин із
пазів ротора [21].
Відпрацьоване повітря виходить через вихлопне вікно 5 в атмосферу.

1 – корпус (статор),
2 – ротор,
3 – пластини,
4 – вхідне вікно,
5 – вихлопне вікно
Рисунок 5.15 – Роторний пневмопривод
Водночас з поступальним рухом, обертальний може реалізовуватися поршневими пневматичними пристроями і шарнірно-важільними передавальними
механізмами [21].
На рис. 5.16 приведено схему п’ятициліндрового пневмопривода. Тут
поршні 1 за допомогою шатунів 2 шарнірно з’єднані з кривошипом 3, вал якого
жорстко зв’язаний з розподільником повітря 4. Він обертається в нерухомій
втулці 5, вікна якої завдяки каналам з’єднуються з робочими циліндрами. За
таких умов стиснене повітря, що підводиться до розподільника повітря,
подається у відповідні порожнини циліндрів (отвір А на рис. 5.16), а відпрацьоване повітря відводиться із вихлопних порожнин (отвори Б і В).
За один оборот вала кожен поршень здійснює зворотно-поступальний рух
(робочий та холостий хід). Це забезпечує обертальний момент на валу привода,
який близький до рівномірного. Відтак створюються умови рівномірного
обертання вала привода.
Крім поршневих пневматичних пристроїв у конструкціях приводів поступальної дії застосовують також пристрої з пружними елементами у вигляді
мембран, сильфонів, шлангів та ін.
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Рисунок 5.16 – П’ятициліндровий привод
обертального руху
1 – поршні; 2 – шатуни; 3 – кривошип;
4 – розподільник повітря; 5 – нерухома втулка

Рисунок 5.17 – Мембранний
привод
1 – розподільник;
2 – мембрана; 3 – пружина

На рис. 5.17 представлено схему тарілкового привода з гумовою мембраною. За умов подачі стисненого повітря із магістралі через розподільник 1
мембрана 2 прогинається. У той же час шток, жорстко зв’язаний з мембранною,
переміщається на заданий робочий хід до упору (S). Для силового замикання
штока слугує пружина 3. Вона забезпечує зворотний рух мембрани.
Поряд з мембранними приводами односторонньої дії застосовують приводи
двосторонньої дії, у яких зворотний хід відбувається під дією стисненого
повітря [21].
Мембранні приводи, на відміну від поршневих, мають низку недоліків
(обмежений робочий хід, невисокий тиск стисненого повітря для гумовотканинних мембран, зменшення зусилля при переміщенні штока). Однак вони технологічніші, надійніші та герметичніші у порівнянні з поршневими пристроями.
Крім ротаційних пластинчатих приводів обертальної дії, також є: шестеренні, гвинтові та ін.

5.2.5 Схемотехніка пневмоприводів
5.2.5.1 Системи керування пневмоприводів
Системою керування називають комплекс керуючих приладів, які виконують логічні функції для здійснення заданої діаграми послідовності дій
виконавчих приладів.
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У схемах керування пневмоприводами широко застосовують давачі стану.
Вони дають інформацію про стан вихідних ланок та органів виконання (кінець
робочого ходу, граничне значення тиску в порожнині та ін.), а також стан
зовнішнього середовища (наявність чи відсутність об’єктів, на які спрямовано
дію, перехід на інший режим роботи тощо).
Автоматичне керування пневмоприводами може здійснюватися з контролем
за [22]:
1) координатою розташування робочого органа,
2) тиском в робочій порожнині,
3) часом вистою поршня виконавчого пристрою.
У першому випадку перехід елементів привода від одного стану до іншого
здійснюється після подачі сигналу про виконання попередньої операції. Як
результат робочий орган займає визначене положення (рис. 5.14).
Привод, схема якого зображена на рис. 5.18, керується головним розподільником шляхом зменшення величини тиску. Тут порожнини керування
головного розподільника 1 з’єднані з лінією живлення двома дроселями 2 та 3.

1 – розподільник,
2, 3 – дроселі,
4 – тумблер,
5 – порожнина циліндра,
6 – вимикач кінцевий,
7 – вимикач кінцевий

Рисунок 5.18 – Привод, що керується шляхом зменшення тиску
Тумблером 4 включається робота привода (рис. 5.18). Ліва порожнина
розподільника з’єднується з атмосферою, у результаті чого розподільник 1
переключається. Стиснене повітря із магістралі поступає у ліву порожнину 5
пневмоциліндра, тим самим переміщуючи поршень у праву сторону. У кінці
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ходу штока поршня, за допомогою кулачка, включається кінцевий вимикач 6
(допоміжний дволінійний розподільник), у результаті чого права порожнина
головного розподільника з’єднується з атмосферою. Розподільник 1 знову
переключається, і поршень повертається у вихідний стан, а кінцевий вимикач 7
спрацьовує й процес повторюється знову.
Коли треба отримати визначене зусилля, що розвиває привод у кінці його
ходу, застосовують керування з контролем параметрів тиску. Прикладом є
пристрої для схоплення і затискання об’єктів (рис. 5.19). Для таких схем
застосовують послідовні клапани, які подають сигнал для переключення
головного розподільника тільки за умови досягнення в робочій порожнині
заданого значення тиску [21]. Порожнини керування клапанів послідовності 1 та
2 з’єднані з обома порожнинами робочого циліндра 3.

Рисунок 5.19 – Привод, що керується послідовними клапанами:
1, 2 – клапани послідовності, 3 – циліндр,
4 – тумблер, 5 – розподільник
За умови досягнення заданої величини тиску в штоковій порожнині циліндра 3 сигнал від послідовного клапана 1 при включеному пусковому тумблері 4
подається на розподільник 5, який переключається. Стиснене повітря з магістралі поступить у безштокову порожнину робочого циліндра. За умов відповідного
тиску в ній включається послідовний клапан 2, що поверне розподільник 5 у
вихідний стан.
Керування, що здійснюється контролем часу реалізовується схемами, які
уможливлюють переключення розподільників з деякою визначеною затримкою
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часу. Такий принцип керування реалізовується в приводі односторонньої дії, де
поршень має вистій у кінці робочого ходу (рис. 5.20).

1 – кнопка,
2 – розподільник головний,
3 – пневмоциліндр,
4 – пристрій дроселювання,
5 – розподільник

Рисунок 5.20 – Поршневий привод односторонньої дії із зворотною пружиною
Натискання кнопки 1 включає привод. Відбувається подача стисненого
повітря з магістралі на вхід головного розподільника 2 і переключає його. Як
наслідок, безштокова порожнина пневмоциліндра 3 з’єднується з магістраллю і
поршень переміщається у праву сторону. Одночасно стиснене повітря із
магістралі, після дроселювання в пристрої 4, подається на вхід дволінійного
розподільника 5. За час цього процесу поршень залишається у правому положенні. Після переключення розподільника 5 порожнина керування головного
розподільника 2 з’єднується з атмосферою і його золотник повертається у
вихідне положення під дією пружини.
Час вистою поршня в крайньому положенні визначається часом заповнення
порожнини розподільника 5 через регульований дросель.

5.2.5.2 Основні схеми включення пневмоприводів
Як і механічний чи гідравлічний привод, пневмопривод може мати різні
конструктивні схеми включення. Розглянемо два типові варіанти, виконані на
гвинтових компресорах (рис. 5.22 і 5.23), які широко застосовуються у діапазоні
продуктивності від 1 до 50 м 3 хв .
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1 – повітряний фільтр;
2 – впускний клапан;
3 – гвинтовий блок;
4 – маслоблок (первинний сепаратор);
5 – сепаратор тонкого очищення;
6 – радіатор комбінований;
7 – клапан зворотний;
8 – вентилятор радіатора з електродвигуном;
9 – фільтр масляний;
10 – головний електродвигун;
11 – пасова передача;
12 – комбінований блок з вбудованим термостатом і клапаном мінімального тиску
Рисунок 5.22 – Гвинтовий компресор з пасовою передачею у приводі

1 – повітряний фільтр;
2 – впускний клапан;
3 – гвинтовий блок;
4 – маслоблок (первинний сепаратор);
5 – сепаратор тонкого очищення (внутрішній);
6 – радіатор комбінований;
7 – вентилятор радіатора з
електродвигуном;
8 – клапан мінімального тиску;
9 – фільтр масляний;
10 – клапан термостатичний;
11 – пряма передача (муфта);
12 – головний електродвигун

Рисунок 5.23 – Гвинтовий компресор з прямим приводом
Елементи пневмопривода згідно зі стандартами мають схематичне позначення. Для прикладу на рис. 5.24 подано типову схему пневмопривода.
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1 – повітрезабірник;
2 – фільтр;
3 – компресор;
4 – теплообмінник (холодильник);
5 – вологовіддільник;
6 – збірник повітря (ресівер);
7 – запобіжний клапан;
8 – дросель;
9 – маслорозпилювач;
10 – редукційний клапан;
11 – дросель;
12 – розподільник;
13 – пневмомотор;
М – манометр
Рисунок 5.24 – Типова схема пневмопривода

5.3 КОНСТРУКТИВНІ ВАРІАНТИ ПНЕВМОПРИВОДІВ ДЛЯ РОБОТИ ПІД
РІЗНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
5.3.1 Пневмоприводи навантажені постійними силами
5.3.1.1 Циклограма типового пневмопривода
Циклограма типового пневмопривода двосторонньої дії зображена на
рис. 5.25. Для наочності в ній відображено: інтервали часу переміщення і
зупинки поршня (чи центра мембрани), а також діаграми інтервалів часу зміни
тиску в обох порожнинах робочого пневмоциліндра.
Включення кінцевого вимикача спричиняє подачу стисненого повітря під
тиском у розподільник. Після спрацювання розподільника повітря з магістралі
подається із магістралі трубопроводом у порожнину циліндра.
Як тільки відкриється отвір розподільника, стиснене повітря зразу почне
рух. Деякий час процеси відкривання розподільника і поширення хвилі стисненого повітря в робочий циліндр відбуваються одночасно, але закінчуються у
різний час.
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1 – поршень,
2 – порожнина циліндра,
3 – золотник,
4, 5 – кінцеві вимикачі

Рисунок 5.25 – Поршневий привод двосторонньої дії
Приймемо, що хвиля сформується після повного відкривання отвору,
оскільки час відкривання розподільника у більшості пневмоприводів є досить
малим порівняно з часом усього робочого циклу. Це уможливлює виокремити
інтервали часу двох процесів [22]:
t1 – час відкривання розподільника,
t2 – час розповсюдження хвилі потоку повітря з розподілом тиску від

розподільника до циліндра.
Криві тиску на циклограмі відображають дійсні процеси. Зокрема тиск у
робочій порожнині починає збільшуватися у період відкривання розподільника
тощо.
Горизонтальні прямі на верхній діаграмі (рис. 5.26) показують інтервали
часу вистою поршня, а похилені – інтервали його руху. Криві на нижніх
діаграмах відображають процеси зміни тисків повітря у порожнинах наповнення
( p1 ) та випорожнення ( p2 ).
За інтервал часу t3 тиск збільшується до заданого значення, що уможливлює приведення у рух поршня. У той самий період часу тиск у другій
порожнині циліндра поступово зменшується. Відтак час вистою поршня t I до
початку його руху буде складатися з суми перелічених інтервалів.
У період руху поршня (інтервал t II ) значення тиску може монотонно
збільшуватися чи зменшуватися, або ж коливатися залежно від співвідношення
конструктивних параметрів пристрою.
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У момент завершення робочого ходу поршня в порожнині, з’єднаній з
магістраллю, тиск повітря збільшиться до заданого значення (інтервал tIII ).
Одночасно у другій порожнині циліндра значення тиску зменшиться майже до
атмосферного.

Рисунок 5.26 – Циклограма пневмопривода двосторонньої дії [22]:
t1 – час відкривання розподільника,
t2 – час розповсюдження хвилі потоку повітря,
t3 – час досягнення значення робочого тиску,

t I – інтервал вистою поршня, t II – початок руху поршня,
t III – завершення робочого ходу поршня
p1 – тиск при наповненні циліндра повітрям,
p2 – тиск при випорожненні циліндра повітрям

Після закінчення циклу керуючий пристрій знову переключається (час
технологічної операції tтехн не розглядаємо). Тоді за такою самою послідовністю починається зворотний хід поршня. При цьому функції порожнин виконавчого пристрою – пневматичного циліндра – змінюються.
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Робоча порожнина – порожнина пневматичного пристрою, яка з’єднується
з магістраллю, а тиск стисненого повітря, що в неї подається, є рухомою силою.
Вихлопна порожнина – порожнина пневматичного пристрою, яка з’єднується з атмосферою, а тиск повітря в цій порожнині здійснює протидію
переміщенню поршня.
Залежно від робочого циклу (прямий чи зворотний хід ланки) одна й та
сама порожнина пневматичного пристрою може виконувати функції робочої або
вихлопної.
Робочий цикл приводу – це такий період його роботи, після якого усі його
елементи повертаються у вихідний стан.
Час робочого циклу Tц привода включає інтервали прямого TП .Х та
зворотного TЗ .Х ходів. Кожен із цих інтервалів розділяється на три [22]:
t I – час підготовчого періоду – від початку переключання керуючого

пристрою до початку руху поршня;
t II – час руху поршня, протягом якого поршень пройде увесь заданий

робочий хід;
t III – час кінцевого періоду, протягом якого тиск у робочій порожнині

збільшиться до заданої величини.
Час спрацювання приводу – час переміщення поршня тільки в одному
напрямку, коли відбувається або робочий, або холостий хід [22].
У дискретному приводі значення величини навантаження під час робочого
ходу може суттєво відрізнятися від значення навантаження під час холостого
ходу. В односторонньому приводі змінюється не тільки величина, але й характер навантаження: робочий хід відбувається під дією стисненого повітря, а
холостий – під дією сили ваги чи дії пружини. Тому інтервали часу спрацювання привода у робочому й холостому ході визначаються для різних значень
величини навантаження.
За умов неперервного обертання привода час спрацювання збігається з
часом робочого циклу.
Час підготовчого і кінцевого періодів складається із таких інтервалів [22]:
t1 та t1 – часи спрацювання розподільника;
t2 та t2 – часи розповсюдження хвилі тиску від розподільника до циліндра;
t3 та t3 – часи зміни тисків у порожнинах циліндра до початку руху поршня.
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Залежно від функціонального призначення привода ті чи інші інтервали
часу в циклограмі виявляються найсуттєвішими. В окремих випадках, наприклад в гальмівних пристроях, чи у шкідливих середовищах, пристрої керування є
на значній відстані від розподільників. Відтак час спрацювання розподільників
запізнюється на деякий інтервал часу, який необхідний для руху стисненого
повітря по трубопроводах [22].
Час t I підготовчого періоду може виявитися більшим у порівнянні з
іншими інтервалами часу.
У транспортуючих приводах найсуттєвішим є час руху t II поршня. В
затискних – час tIII наростання тиску до заданої величини.
Якщо в конструкції приводу є декілька виконавчих пристроїв, його циклограму будують у заданій послідовності дії цих пристроїв, а час роботи привода
знаходять після визначення часу робочого циклу кожного виконавчого
пристрою окремо [22].

5.3.1.2 Поняття про підготовчий і кінцевий періоди роботи пневмопривода
Динамічний розрахунок привода ґрунтується на визначенні часу його
робочого циклу, тобто у послідовному знаходженні окремих інтервалів часу
циклограми.
Час спрацювання t1 розподільника визначають залежно від його конструкції. Його можна розглядати як час руху золотника розподільника, на який діє
сила пружини, електромагніта та ін. Час спрацювання пневматичного розподільника так само встановлюється як час спрацювання виконавчого органа привода.
Для спрощення розрахунків, часом спрацювання розподільника нехтують,
оскільки це величина незначна проти часу робочого циклу.
Час розповсюдження хвилі розподілу тиску від розподільника до робочого
циклу визначають згідно з формулою [22]:
t2 

lT
,
v

де lT – довжина трубопроводу;
v – швидкість розповсюдження звуку в повітрі, (при Т = 290 К (17°С) рівна

341 м c .
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За умови наповнення стисненим повітрям початкового об’єму робочої
порожнини можна прийняти його значення тиску сталим та рівним магістральному pм , а втрати тиску на тертя при течії повітря трубопроводом приймають згідно з коефіцієнтом витрати. Такі припущення уможливлюють замінити
процес течії повітря трубопроводом процесом наповнення стисненим повітрям
сталого об’єму, який є еквівалентним об’єму трубопроводу, а похибки компенсувати за допомогою коефіцієнта витрати.
Підготовчий період охоплює інтервал часу, коли в робочій порожнині тиск
збільшиться, а у вихлопній зменшиться. Ці процеси відбуваються доти, доки в
обох порожнинах не встановиться перепад значень тисків, що сприятиме
подоланню рушійною силою сил опору привода і поршень зрушиться з місця.
Для цього встановлюють час заповнення робочої порожнини і час витікання
стисненого повітря з вихлопної порожнини до встановлення заданого перепаду
значень тисків.
На кінцевому періоді роботи значення тиску p2 повітря в робочій порожнині і є величиною, що задається технологічним процесом. Як правило, її значення
рівне значенню магістрального тиску. Оскільки в кінці процесу тиск наповнення
підвищується повільно (крива тиску асимптотично наближається до горизонтальної прямої, що характеризує рівень тиску в магістралі), то, як правило, його
значення не сягає  2 = 1, а є у межах  техн = 0,9 ÷ 0,95 [22]. Отже забезпечується запас тиску необхідний для компенсації втрат, якими нехтують при
розрахунках. Тиск у вихлопній порожнині у кінці процесу приймають також
рівним 0,9 ÷ 0,95.
Початкові параметри кінцевого періоду є кінцевими параметрами періоду
руху.
У деяких приводах (наприклад, пристрої транспортування і переключання)
робочий цикл обмежується інтервалами часу тільки підготовчого періоду й
періоду руху. Відтак кінцевий період у таких випадках не розглядають. У
приводах іншого типу (наприклад, затискні пристрої) кінцевий період є
останнім, бо тут визначається сила затискання. Для таких приводів обмежуються встановленням часу збільшення величини тиску в робочій порожнині. В
окремих випадках розраховують час зменшення величини тиску у вихідній
порожнині.
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5.3.1.3 Поняття про період руху поршня пневмопривода
У двосторонньому типовому пневматичному приводі, схема якого подана
на рис. 5.25, перша порожнина є робочою, а друга – вихлопною. Рівняння руху
поршня в такому приводі має такий вигляд [22]:
d 2x
m 2  p1S1  p2 S 2  F
dt

(5.15)

де т – маса привода і приєднаних до нього частин, які мають поступальний рух;
х – координата переміщення поршня;
p1 , p2 – тиск повітря в першій та другій порожнинах;

S1 , S 2 – площі торців поршня.

F – результуюча всіх сил, що діють на поршень:
F  F1  F2  F3  ра S ш ,
F1 – сила тертя,

F2 – сила корисного опору,
F3 – вага поршня і приєднаних до нього рухомих частин приводу,
S ш – площа перерізу штока,
ра – атмосферний тиск.

Щоб отримати час спрацювання приводу t , необхідно до цього значення
включити інтервали часу підготовчого t II і кінцевого tIII періодів.

5.3.2 Поняття про пневмоприводи навантажені змінними силами
Навантаження пневмопривода в конкретних умовах може мати різноманітний характер: лінійним, періодичним, стрибкоподібним, довільним
У окремих випадках приймають, що навантаження на привод є сталими.
Закон зміни навантаження часто невідомий чи його проблематично визначити.
Тому розглянемо найпростіші випадки, коли приводи навантажені силами, що
змінюються лінійно, пропорційно до переміщення поршня чи його швидкості
[22]. Тут сталими складовими є сили постійного корисного опору і попереднього натягу пружини, а змінною є сила стиснення (розтягу) пружини, пропорційна до переміщення поршня, на який вона діє. Силу тертя інколи також
приймають як лінійну функцію швидкості.
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5.3.2.1 Двосторонній пневмопривод зі змінним навантаженням
У загальному випадку пневмопривод, навантажений силами, які можна
розділити на дві частини: постійної складової, сумарне значення якої F (всіх
сталих сил, що діють на пневмопривод), та змінної складової, що змінюється за
лінійним законом (функція переміщення x чи

dx
поршня, причому коефіцієнти
dt

пропорціональності c П та с с ).
Рівняння руху двостороннього пневмопривода, на який діють змінні сили
[22]:
d 2x
dx
m 2  p1S1  p2 S 2  F  c П х  с с
dt
dt

(5.16)

У деяких випадках двосторонній пристрій облаштовують зворотною пружиною, наприклад, у системах керування для забезпечення вистою поршня у
визначеному положенні незалежно від подачі сигналу керування.

5.3.2.2 Односторонній пневмопривод зі змінним навантаженням
В односторонніх пневмопристроях стиснене повітря поступає тільки в одну
з порожнин циліндра, приводячи в поступальний рух робочий орган. Його
зворотний хід здійснюється під дією пружини чи сили ваги. Як правило, такий
пневмопривод, через наявність пружини застосовують для роботи на невеликому робочому ході.
На рис. 5.27 представлено схему одностороннього пневмопривода. Тут
стиснене повітря із магістралі через крановий розподільник 1 поступає в робочу
порожнину пневмоциліндра 2. Друга порожнина конструктивно виконується
відкритою (для скидання повітря в атмосферу). Під дією стисненого повітря
поршень 3 рухається вправо, стискаючи пружину 4. Перемикання розподільника
1 з’єднує порожнину циліндра з атмосферою, і тиск у ній зменшується, а
поршень під дією пружини переміститься у крайнє ліве положення [22].
За умов з’єднання порожнини циліндра з магістраллю зростає значення
тиску в робочій порожнині та приводить в рух поршень. З’єднання робочої
порожнини з атмосферою спричиняє зменшення значення тиску та забезпечує
зворотний хід поршня.
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1 – крановий розподільник;
2 – порожнина пневмоциліндра;
3 – поршень;
4 – пружина

Рисунок 5.27 – Розрахункова схема пневмопривода односторонньої дії
Характер циклограми привода односторонньої дії, порівняно з приводом
двосторонньої дії (рис. 5.26), має відмінність у тому, що тут відсутня нижня
діаграма бо стиснене повітря діє тільки з однієї сторони. Рух поршня має силове
замикання пружиною. Відтак циклограма привода односторонньої дії включає
такі інтервали часу [22]:
t I – від початку перемикання розподільника до початку руху поршня

(підготовчий);
t II – переміщення поршня на величину заданого робочого ходу;
t III – збільшення величини тиску в робочій порожнині до заданого значення.

Інтервал часу підготовки включає:
t1 – час спрацювання розподільника;
t2 – час розповсюдження хвилі значень тисків від розподільника до робочого

циліндра;
t3 – час заповнення порожнини циліндра до початку руху поршня.

Час спрацювання ( TП .Х ) – час, протягом якого здійснюється прямий
(робочий) хід поршня.
Час зворотного ходу ( TЗ .Х ) – час холостого ходу.
Час робочого циклу пневмопривода
Tц = TП .Х + TЗ .Х .

Рівняння руху поршня односторонньої дії пневмопривода [22]:
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d 2x
dx
m 2   p  pa S  c П х  с с
F
dt
dt

(5.17-3)

де c П и с с – коефіцієнти пропорційності.
Сума всіх сталих сил, що діють на поршень, не враховуючи сили тиску
повітря:

F  F0  F1  F2  F3 ,
де F0 – сила попереднього натягу пружини,

F1 – сила тертя,

F2 – сила корисного опору,
F3 – вага поршня і приєднаних до нього рухомих частин приводу
(враховується тільки за умови вертикального розташування привода).

5.3.2.3 Мембранний пневмопривод
У мембранному пневмоприводі шток має короткий хід. Силове замикання
штока пружиною уможливлює зворотний хід поршня. Дію пружини, як
протидію тиску в робочій порожнині мембранного привода, можна представити
у вигляді лінійної залежності.
Приведену жорсткість мембрани, як правило, встановлюють експериментально. Це здійснюють подачею стисненого повітря і вимірюють вільний прогин
x0 мембрани. Отримані залежності між тиском стисненого повітря p і вільним

прогином x0 мембрани є статичними характеристиками мембрани [22].

5.3.3 Уявлення про складні пневмоприводи
Сучасні пневмоприводи постійно вдосконалюються, їхні конструкції
щоразу ускладнюються. Такі приводи, як правило, складаються з різноманітного
поєднання пневмоелементів.
Розглянемо схему пневматичного привода, що на рис. 5.28. Тут стиснене
повітря з магістралі подається в порожнину 1 робочого циліндра B через
розподільник A . Це створює робочий тиск і переміщає поршень I . Для
економії витрати повітря відпрацьоване повітря з порожнини 2 направляють для
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включення виконавчих пристроїв C , D , E через розподільники A та Б . За
умови досягнення поршнями II , III , IV заданого кінцевого положення
відбудеться замикання контактів a . Одночасно відкриються отвори б і з
порожнин 3, 4, 5 циліндрів II , III , IV повітря вийде в атмосферу.

Рисунок 5.28 – Пневмопривод з чотирма виконавчими циліндрами:
1 – 8 – порожнини циліндрів,
I , II , III , IV – поршні, A , Б – розподільники, B – робочий циліндр,
a – контакти, б – отвори,
C , D , E – виконавчі пристрої
Виконавчі пристрої привода будуть виконувати рух, що описується системою нелінійних диференціальних рівнянь, що описують динаміку [22]:
– руху поршнів (4 рівняння),
– зміни тиску в порожнинах циліндрів (8 рівнянь),
– зміни температури в порожнинах циліндрів (8 рівнянь).
Отже, математичний опис динаміки складних пневматичних приводів є
трудомістким, громіздким і реалізовується завдяки застосуванню комп’ютерів.
Візуалізація процесів руху стисненого повітря може здійснюватися в середовищах програмних продуктів, наприклад Solid Work, Cosmos Work та ін.
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Для аналізу складного пневмопривода, який є складною динамічною системою, його схему розчленовують на окремі пневмоприводи, які є різними за
своєю структурою: поршневі, мембранні, односторонньої чи двосторонньої дії,
зі зворотними пружинами чи без них та ін.
Зауважимо, що процеси руху газу в елементах пневмоприводів ще недостатньо вивчені, тому для опису динамічних процесів у пневмоприводі застосовують дещо спрощену модель. Згідно з моделлю, ділянку трубопроводу заміняють ємкістю сталого об’єму, який рівний об’єму трубопровода. Процес заповнення повітрям цієї ємкості здійснюється через отвір, площа якого еквівалентна
опору ділянки трубопроводу, що замінюється. Похибки, що виникають при цій
заміні, враховують за допомогою коефіцієнтів витрати.
Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте види пневмоприводів.
2. Які основні принципи роботи поршневих компресорів?
3. Які основні принципи роботи роторних компресорів?
4. Які основні принципи роботи пневмодвигунів?
5. Охарактеризуйте основні пристрої компресорного устаткування.
6. Охарактеризуйте основні елементи пневмопривода.
7. Охарактеризуйте основні системи керування пневмоприводів.
8. Охарактеризуйте основні принципи роботи пневмоприводів навантажених
постійними силами.
9. Охарактеризуйте основні принципи роботи приводів навантажених змінними
силами.
10. Охарактеризуйте основні принципи роботи мембранного приводу.
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6 КОМБІНОВАНИЙ ПРИВОД
6.1 Електромеханічний привод
Електромеханічний привод складається з електричного двигуна і механічних або електромеханічних передач. Електромеханічні передачі забезпечують плавний пуск і зупинку робочих механізмів без відключення електродвигунів. Електромагнітна муфта і електродвигун об’єднуються в один агрегат
приводу.

6.1.1 Електромеханічний привод гальм
Сьогодні, на основі передової концепції «Brake by wire» («керування по
проводах»), набули поширення системи гальмування на комбінованому приводі,
що керується бортовим комп’ютером машини. Серед таких гальмівних систем
найбільш перспективними є електрогідравлічна та електромеханічна системи
гальмування з оптимальним типом керування [23].
Електрична гальмівна система (рис. 5.29) – система з електричним приводом та електромеханічним гальмівним механізмом EBW [24].

Рисунок 5.29 – Структурна схема електромеханічної систем гальмування
Більшість існуючих конструкцій, що створені компаніями ATZ [25],
«DELPHI», eStop GmbH [26], по суті, є електромеханічними системами, що
перетворюють електричну енергію в поступальний рух гальмівної колодки.
Сьогодні широко застосовуються гальмівні електромеханічні приводи з
відцентровими та серводвигунами.
Гальма з відцентровими двигунами характеризуються плавністю роботи, що
позитивно впливає на динамічну характеристику гальма. Хід привода можна
змінювати без зміни зусилля штовхання. Вони можуть працювати в будь-якому
положенні, навіть у горизонтальному.
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На рис. 5.30 наведено конструкцію електромеханічного привода відцентрового типу. Він складається з циліндра 2, всередині якого на валу 4 встановлено систему важелів 3 із вантажами. При вмиканні гальмового двигуна 1
обертові важелі з вантажами під дією відцентрових сил розходяться, зміщують
вал разом зі штоком 5 на величину ходу вала, діючи на важільну систему, і
розмикають гальмо. Коли двигун 1 вимикається, під дією сили стиснутої
пружини та ваги рухомих деталей привода система повертається у вихідне
положення, замикаючи гальмо. З метою спрощення і підвищення компактності
конструкції гальмова пружина може вмонтовуватися всередину циліндра [27].

1 – двигун,
2 – циліндр,
3 – важелі,
4 – вал,
5 – шток

Рисунок 5.30 – Конструкція електромеханічного привода відцентрового типу
Розроблено також електромеханічні гвинтові приводи з різьбою під кульки,
які мають невелику інерційність рухомих мас. При роботі на постійному струмі
тривалість гальмування можна регулювати в широких межах (0,5...30 с) [25]. На
рис. 5.31 показано конструкцію гальмового привода типу 2КВ (Німеччина). Він
складається з короткозамкненого двигуна 8 трифазного струму, що обертає
порожнистий вал, у який входить гвинтовий шпиндель 6. У пази пари гвинт –
гайка 5 закладено кульки. Зверху шпиндель упирається в чашку 4, яка є опорою
для замикаючої пружини 2.
При вмиканні двигуна обертаються порожнистий вал і муфта вільного ходу
7 з гайкою 5, внаслідок чого шпиндель 6 і шток 3 з вушком 1 переміщуються
вгору, стискують пружину і вмикають гальмо. При вимиканні двигуна система
під дією пружини повертається у вихідне положення. При опусканні шпинделя
муфта вільного ходу не заважає обертанню гайки 5. Ця конструкція привода
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через малу інерційність більш швидкодіюча, ніж інші типи приводів. Для
плавного гальмування напруга електродвигуна подається через регулювальний
трансформатор.

Рисунок 5.31 – Конструкція гальмового гвинтового привода:
1 – вушко; 2 – пружина; 3 – шток; 4 – чашка;
5 – пара гвинт – гайка; 6 – гвинтовий шпиндель;
7 – муфта вільного ходу; 8 – двигун
Гальма з серводвигуном. Спеціальний асинхронний двигун 1 (рис. 5.32)
невеликої потужності через кривошипний або секторний механізм 2 пов’язаний
з гальмом 4 і повертає на певний кут (0,4 оберта) сектор; важільна система 3
відводить колодки від шківа, стискуючи замикаючу пружину. Двигун при
розімкненому гальмі працює в режимі короткого замикання. При гальмуванні,
коли вимикається струм, ротор двигуна і вся система під дією стиснутої пружини (або вантажу) повертається у вихідне положення і затискує колодками шків.

1 – двигун,
2 – секторний механізм,
3 – важільна система,
4 – гальмо

Рисунок 5.32 – Гальмо з серводвигуном
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6.1.2. Електромеханічний привод механізмів пересування транспортних
машин
Існує декілька варіантів електромеханічного приводу механізмів пересування транспортних машин, схеми яких подано на рис. 5.33.

Рисунок 5.33 – Схеми приводів у механізмах пересування [27]:
а – з індивідуальним приводом;
б – з центральним приводом і тихохідним трансмісійним валом;
в – з розміщеним по центру двигуном і швидкохідними трансмісійними валами
та кінцевими редукторами
У конструюванні машин за останні роки намітилася тенденція виконувати
механізми з індивідуальними (роздільними) приводами. Це максимально наближує привод до виконавчого органу механізму, забезпечує умови автоматизації
керування. Застосування комп’ютеризації уможливлює забезпечувати синхронізацію роботи окремих двигунів у приводі.
Основні переваги індивідуального привода, порівняно з іншими [27]: простота конструкції, порівняно малі металомісткість та габаритні розміри, відсутність трансмісійних довгих валів, муфт і підшипників, більш плавний рух
машини.
Металомісткість і габаритні розміри механізму пересування можна суттєво
зменшити завдяки застосуванню планетарних передач, вмонтованих у ходові
колеса [27].
Механізми пересування з центральним приводом прості і надійні, але мають
вади – значна металомісткість внаслідок великого діаметра довгих тихохідних
трансмісійних валів, що потребує багатьох масивних муфт і підшипників.
Трансмісійний вал секційний, виготовляється з суцільнокатаних товстостінних
труб. Секції з’єднані між собою зубчастими муфтами, які компенсують
монтажні перекоси і деформації вала.
Механізми пересування з центральним двигуном і швидкохідним трансмісійним валом характеризуються меншою масою, порівняно з попередньою

204

конструкцією, оскільки діаметр трансмісійного вала в 2...3, а маса в 4...6 разів
менші, ніж тихохідного, а тому менші маси підшипників і зубчастих муфт [27].
Недолік цього механізму – висока чутливість високообертових трансмісійних
валів з муфтами до неточностей їхнього виготовлення і монтажу (дисбалансу), а
також до перекосів валів і деформацій при прогинах навантаженого моста. Це
веде до великих коливань вала з биттям і можливими поломками.

6.2 Магнітогідравлічні приводи
Магнітогідравлічні приводи характеризуються надійністю, простотою конструкції, можливістю роботи з регульованим зусиллям замикання, швидким
розмиканням гальма, невеликим спрацюванням через відсутність обертових
деталей [27].
Привод (рис. 5.34) складається з корпусу 8, котушки 5 електромагніту
постійного струму, якоря 7 (первинний поршень), який переміщується в трубі 6
з немагнітного матеріалу, вторинного поршня 3, з'єднаного зі штоком штовхача.
Резервуар 2 з оливою з'єднано з простором під поршнем 7 трубою 9. Робочий
простір А над поршнем 7 з'єднано з резервуаром Б для оливи каналом 11, а для
запобігання руху рідини зверху вниз установлено клапан 10. На кришці
резервуара 2 передбачено регулювальний гвинт 1 спускного клапана 4 [27].
А – робочий простір;
Б – резервуар;
1 – регулювальний гвинт;
2 – резервуар з оливою;
3 – вторинний поршень з штовхачем;
4 – клапан;
5 – котушка електромагніту постійного
струму;
6 – труба;
7 – якір;
8 – корпус;
9 – трубопровід;
10 – клапан;
11 – канал для оливи
Рисунок 5.34 – Конструкція магнітогідравлічного приводу [27]
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У розімкненому гальмі первинний і вторинний поршні є у нижньому положенні. Вмикання струму спричиняє спрацювання котушки електромагніту, від
чого піднімається первинний поршень вгору, витискуючи рідину з нижнього
робочого простору у верхній. При цьому вторинний поршень 3 зі штоком також
піднімаються. Тривалість піднімання 0,8...1 с, тривалість опускання регулюється
клапаном 4 (1...6 с). При спрацюванні гальмових накладок крайнє нижнє положення вторинного поршня автоматично змінюється внаслідок додаткового
заповнення нижнього циліндра з резервуара через клапан 10 [27].
Залежно від типу магнітогідравлічного приводу потужність його може бути
в межах від 0,12 кВт до 8 кВт, а підйомна сила 120...7250 Н.

6.3 Електрогідравлічний привод
Електрогідравлічна гальмівна система (EHB) – це система, де тиск нагнітається за допомогою гідравлічного насоса та розподіляється соленоїдними клапанами окремо на кожний робочий циліндр (рис. 5.35) [28]. Електрогідравлічний
привод може також складається з відцентрового насоса, що приводиться в рух
від спеціального двигуна малої потужності, та поршня, з’єднаного з гальмівною
системою.

Рисунок 5.35 – Структурна схема електрогідравлічної системи гальмування
Кількість структурних елементів електрогідравлічної системи більша, ніж в
електромеханічній системі приводу, що робить її дещо складнішою.
Електрогідравлічна система не потребує впровадження нових типів
гальмівних механізмів.
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Гальма з електрогідроприводами мають такі переваги, порівняно з гальмами
на електромагнітах [27]: плавність вмикання і вимикання, що сприяє зменшенню динамічних навантажень у механізмах та підвищенню їхньої довговічності;
можливість регулювання гальмівного моменту; допускають багато вмикань
гальма за годину (до 2000); менші пускові струми; вищі зносостійкість і надійність. Незважаючи на ці переваги, електрогідроприводи не скрізь можуть
успішно працювати, наприклад в умовах низьких температур, при установленні
гальма в нахиленому положенні (відхилення не більше 15°).
Залежно від умов функціонування гальма на основі електрогідроприводів
виготовляють у таких виконаннях: загальнопромисловому, тропічному, північному (t= – 60°С), морському та вибухобезпечному.
Приводи тропічного виконання відзначаються стійкими лакофарбовими і
гальванічними покриттями деталей; приводи в морському виконанні мають
сталевий корпус, високу вібростійкість, що забезпечує роботу в умовах підвищених вологості, температури, та вібрації.
Електрогідравлічні приводи виконують одно- та двоштоковими. Одноштокові – серій ТЕГ і ТГМ зусиллям 160...180 Н, двоштокові – серії Т зусиллям
1600 Н [27].
Конструкцію одноштокового електрогідропривода типу ТЕГ показано на
рис. 5.36, а. Електродвигун 6, що розміщується в робочій рідині, обертає
відцентровий насос 5, який створює тиск на поршень 4 в циліндрі 2. Поршень зі
штоком 3 піднімається і діє на важільну систему, стискує пружину і відводить
колодки від шківа. Корпус 1 привода вушком шарнірно закріплюється до опори
гальма. Як робочу рідину застосовують оливу АМГ, трансформаторну оливу або
спеціальну рідину для роботи при низьких температурах.
Крім нормального виконання існують конструкції з регулюванням тривалості підйому та опускання поршня за допомогою дросельних клапанів, що
дає змогу регулювати тривалість вмикання гальма.
У двоштоковому електрогідроприводі (рис. 5.36, б) застосовується електродвигун фланцевого типу загального виконання, встановлений на верхній частині
корпусу.
Основні характеристики електроприводів [27]:
– двигуни трифазного струму спеціального виконання;
– потужність 50...400 Вт;
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– частота обертання 3000 хв 1 ;
– гальмівний момент 10...12500 Нм;
– тягове зусилля 160...1600 Н;
– тиск рідини 0,1...1,5 МПа;
– час замикання і розмикання гальма 0,2...0,8 с.

1 – корпус,
2 – циліндр,
3 – шток,
4 – поршень,
5 – насос,
6 – електродвигун

а
б
Рисунок 5.36 – Електрогідравлічні приводи одноштокової (а) та
двоштокової (б) конструкцій

6.4 Комбіновані дизель-гідравлічні приводи
Дизель і гідротрансформатор конструктивно об’єднують в один блок, який
називають дизель-гідравлічним приводом.
В дизель-гідравлічних приводах частота обертання вихідного (турбінного)
валу змінюється від нуля у гальмівному режимі до максимуму в режимі холостого ходу при практично незмінній частоті обертання дизеля. Безступенева
зміна моменту і частоти обертання дає змогу максимально використати потуж-
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ність дизеля в приводі, і забезпечити автоматичну зміну швидкості обертання
вихідного валу залежно від сили опору, яку необхідно подолати машині. Для
реверсування руху і забезпечення неперервної тягової сили такі приводи обладнуються коробкою зміни передач. Робоча рідина між насосним і турбінним
колесами гідротрансформатора поглинає обертові коливання двигуна, сприяючи
зниженню рівня шуму і вібрацій.
Гідромуфти і гідротрансформатори доцільно встановлювати в системі
приводу і трансмісії на машинах, режими роботи яких і їхні зовнішні характеристики не відповідають режимам роботи робочих органів машин.
Вихідна характеристика при роботі двигуна разом з гідромуфтою чи
гідротрансформатором, так звана «тягова характеристика», не відповідає зовнішній характеристиці двигуна чи зовнішнім характеристикам гідротрансформатора і гідромуфти.
Ця тягова характеристика отримується у результаті поєднання характеристик двигуна разом з гідротрансформатором (рис. 5.37) чи з гідромуфтою.

Рисунок 5.37 – Тягова характеристика при роботі двигуна внутрішнього
згорання разом з гідротрансформатором:
1 – характеристика двигуна внутрішнього згорання разом з
гідротрансформатором;
2 – характеристика турбіни; 3 – ККД турбіни
Гідромеханічні передачі поліпшують пускорегулювальні характеристики
приводу. Однак унаслідок втрат потужності в гідротрансформаторі ККД приводу з гідромеханічними передачами нижчий, порівняно з приводом із механічними передачами.
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Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте електромеханічний привод.
2. Охарактеризуйте принцип роботи електромеханічного приводу гальм.
3. Охарактеризуйте принцип роботи електромеханічного приводу механізмів
пересування транспортних машин.
4. Охарактеризуйте схеми приводів у механізмах пересування.
5. Опишіть структурну схему електрогідравлічної систем гальмування.
6. Опишіть основні характеристики електроприводів.
7. Які особливості приводів для тропічного виконання?
8. Охарактеризуйте магнітогідравлічні приводи.
9. Охарактеризуйте принцип роботи електрогідравлічного привода.
10. Охарактеризуйте принцип роботи комбінованих дизель-гідравлічних
приводів.
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7. НАДІЙНІСТЬ ПРИВОДІВ МАШИН
7.1 Основні показники надійності приводів
Ефективність та економічність машин визначає рівень надійності приводів.
Тому при проектуванні приводів прогнозують їхню надійність. Для цього застосовують теорію надійності, а також здійснюють експериментальні дослідження
щодо встановлення кількісних показників надійності. На основі зібраних статистичних даних відпрацювання приводів та їхніх елементів можна прогнозувати
їхній ресурс, призначати умови експлуатації, обслуговування, поточні ремонти,
необхідні деталі й вузли для заміни та ін.
Показники надійності приводів регламентуються ДСТУ 2860-94 [29]:
Надійність привода – це властивість привода зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати
потрібні функції в заданих межах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Безвідмовність привода – це властивість привода виконувати потрібні
функції в певних умовах протягом заданого інтервалу часу чи наробітку.
Довговічність привода – це властивість привода виконувати потрібні
функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного
обслуговування та ремонту.
Збережуваність привода – це властивість привода зберігати в заданих
межах значення параметрів, що характеризують його здатність виконувати
потрібні функції, під час і після зберігання та транспортування.
Ремонтовність привода – це властивість привода бути пристосованим до
підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні
функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту.
Привод може бути у справному чи несправному, або граничному стані, що
визначає його працездатність [29].
Працездатність привода – це стан привода, який характеризується здатністю виконувати ним усі потрібні функції [29].
Справність привода – це стан привода, за яким він здатний виконувати усі
задані функції. Це стан приводу, за якого він відповідає всім вимогам нормативно-технічної і (або) конструкторської (проектної) документації [29].
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Несправність привода – це стан приводу, за яким він нездатний виконувати
хоч би одну із заданих функцій [29].
Граничний стан привода – це стан привода, за якого подальша його експлуатація неприпустима або недоцільна, або ж відновлення його працездатного
стану неможливе чи недоцільне [29].
Основним показником надійності (ДСТУ 3004-95, ДСТУ 2860-94) [29, 30] є
ймовірність безвідмовної роботи Р у межах певного відрізку часу t чи необхідного наробітку. Крім імовірності Р, для невідновних приводів показником
безвідмовної роботи є інтенсивність відмов [2, 30 – 32, 35, 36]:



n
,
tn

(7.1)

де п – кількість елементів привода, що справно працюють, до моменту часу t,
n – кількість елементів привода, що відмовили за інтервал часу t .
Відмова – це подія, що полягає в порушенні працездатного стану приводу
чи його деталей. Вона спричиняє втрату (хоча би часткову) працездатності і
пов’язана з порушенням лише основних параметрів приводу, що характеризують його нормальну роботу [2, 29].
Для відновних приводів показником є середній наробіток T0 до відмови і
параметр потоку відмов [2, 30 – 32, 35, 36]:
  T01 .

(7.2)

Вибір критерію відмови здійснюється на основі аналізу вимог умов експлуатації, рівня техніки, технологічності приводів у такому порядку [2]:
– встановлюється перелік параметрів приводів і допустимих границь їхніх
змін;
– встановлюється перелік параметрів, що визначають працездатність привода;
– призначаються раціональних значень допусків для параметрів приводу.
Як критерій граничного стану приймаються [2, 29]:
Для неремонтованих деталей приводів – відмова; досягнення періоду експлуатації, що характеризується підвищенням інтенсивності відмов, обумовленим старінням чи зносом, або порушенням вимог безпеки; досягнення періоду
морального старіння;
Для ремонтовних деталей приводів: досягнення такого періоду експлуатації, який характеризується зумовленим зниженням ефективності та порушенням
вимог безпеки; досягнення періоду частих відмов (збільшення параметри потоку
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відмов), наслідком чого є економічна недоцільність ремонту; настання періоду
морального старіння.

7.2 Загальні уявлення про розрахунок імовірності безвідмовної роботи
приводу
Вихід з ладу приводів машин відбувається або через поступові зміни
робочого параметра (допуск на знос та ін.), або в результаті раптової відмови.
Оцінюючи ймовірність безвідмовної роботи і складаючи структурну схему
для розрахунку надійності приводу машини, враховують складові розподілу
ймовірності безвідмовної роботи для двох
типів відмов [2]:

P  PП PР ,
де PП , PР – відповідно ймовірності безвідмовної роботи, за умов що відмови виникли
поступово і раптово.
Характерна якісна залежність інтенсивності відмов  від часу представлена на
Рисунок 7.1 – Залежність
інтенсивності відмов від часу

рис. 7.1. У початковий період t1 відбувається зростання інтенсивності відмов, обу-

мовлений приростом елементів; далі величина  зменшується до деякого
сталого значення (   const ) і стабілізується [2].
Для деяких систем за період t1 максимум не спостерігається (пунктирна
крива на рис. 7.1). Інтервал часу t 2 , протягом якого інтенсивність відмов має
практично стале значення, є основним робочим періодом. У третій фазі t3
інтенсивність відмов швидко зростає через знос, деградацію окремих елементів.
На початку періоду вся система або окремі елементи, що визначають її
працездатність, мають замінюватися новими, або ремонтуватися [2].
Для практичних розрахунків надійності приводу використовують закон
експонентного розподілу часу між відмовами. При цьому ймовірність безвідмовної роботи Р і середній час напрацювання на відмову T0 визначаються за
формулами [2, 30 – 32, 35, 36]:
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P  e  t ,

T0 

1

(7.3)

Приводи складаються з простих елементів (двигунів, передавальних механізмів, муфт, насосів, компресорів тощо), які з’єднуються між собою для
передачі енергії послідовним, паралельним чи змішаним способами. Дослідні
значення інтенсивності відмов  (для довірчої ймовірності P  0,95 ) деяких
елементів приводів подано в додатку Д (табл. Д.1.) [2].
Більшість кількісних показників надійності отримують в лабораторних умовах, то для наближення до реальних умов роботи в розрахунок вводять коефіцієнт поправки k  орієнтовні значення якого наведені в додатку Д (табл. Д.2.) [2].
Користуючись цими даними, за допомогою (7.3) визначають ймовірність безвідмовної роботи кожного елемента приводу, а потім проводять порівняльні розрахунки надійності декількох варіантів приводів. Імовірність безвідмовної роботи
всього привода P при послідовному з’єднанні n незалежних елементів привода [2,, 31, 32, 35, 36]:

P  P1P2  Pn ,
або для експоненціального закону
P  e t ,
де  

(7.4)

(7.5)

n

 i
i 1

– інтенсивність відмов всього привода;

i – інтенсивність відмов елемента привода.
Якщо у приводі є резервні вузли і деталі, то ймовірність безвідмовної
роботи таких деталей визначиться за формулою [2, 31, 32, 36]:
P  1  1  P1 1  P2  1  Pi  ,

(7.6)

де i – кількість паралельно з’єднаних елементів.
Наприклад, якщо в машині передбачено два незалежних приводи до робочого органу, кожен з яких має Pi  0,9 , то ймовірність безвідмовної роботи всієї
системи стає рівною P  1  0,12  0,99 , тобто різко зростає. Подібне резервування, що ускладнює систему, має мати техніко-економічне обґрунтування [2,
31, 32].
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7.3 Уявлення про збір та обробку даних щодо надійності приводів
Спеціально поставлені визначальні випробування та збір статистичних
даних у процесі експлуатації – це основні шляхи оцінки і контролю надійності
машин [2, 35]. Умови, в яких проводяться випробування на надійність, відіграють дуже істотну роль при визначенні показників надійності. Вплив зовнішніх
чинників на появу відмов представлено в табл. 7.1, звідки випливає, що при
проведенні випробувань необхідно точніше відтворити умови вібрації, ударні
навантаження, температурний режим і характеристики вологості [2, 35].
Таблиця 7.1 – Вплив зовнішніх умов на появу відмов [2]
Чинники
Удари і вібрація
Низька температура
Висока температура
Вологість
Висота над рівнем моря
Прискорення
Інші

Кількість відмов, %
28,7
24,1
21,3
15,8
4,2
3,2
2,7

Плани випробувань залежать від наявної інформації про відмови і від
технічних можливостей випробувань [30 – 32, 35, 36].
План № 1 випробувань з визначення ймовірності безвідмовної роботи P
застосовують при відсутності апріорної інформації про закони розподілу. У
випробуваннях проводиться n дослідів. Кожен дослід одного зразка приводу
здійснюється у встановлених умовах експлуатації. Привод працює до закінчення
визначеного часу t , або до виникнення відмови [30 – 32, 35, 36].
Рівень достовірної ймовірності приймається рівним P  0,80,9 , коли раптовий вихід з ладу приводу не спричиняє важких наслідків (людські жертви,
великі матеріальні втрати, високий рівень забруднення навколишнього середовища); P  0,90,99 – в іншому випадку, а також для складних високопродуктивних приводів [2, 30 – 32, 35, 36].
Мінімальне число N приводів для випробувань при невідомому законі розподілу визначають за формулою [2]:

215

N

ln P
ln Pmin

.

(7.7)

Згідно з нормативною документацією призначають мінімальну величину імовірності безвідмовної роботи Pmin протягом заданого наробітку t p . Мінімальну
кількість об’єктів випробовування може призначатись згідно з даними додатка Д (табл. Д.3.) [2].
Досліди для визначення кількості відмов проводяться або паралельно, або
послідовно. Після закінчення N дослідів фіксується загальна кількість відмов

n . Оцінка P шуканої ймовірності Р визначається з формули [2]:

n
P  1
(7.8)
N ,


З довірчою ймовірністю P оцінка P ймовірності безвідмовної роботи є в

інтервалі P  P  , де нижня P і верхня P кордону залежать від вибраного
значення P і приймаються згідно даних табл. додатка К [2].
При великій кількості випробувань (30 – 40) на підставі інтегральної
теореми Муавра – Лапласа [2]:










P  P  c NP 1  P ;



P  P  c NP 1  P ;

(7.9)
(7.10)

значення коефіцієнта c приймають залежно від обраного рівня достовірної
ймовірності P [2]:

P
c

0,8
1,28

0,85
1,44

0,9
1,65

0,95
1,96

0,99
2,58

Міра точності отриманих результатів – відносна довірча помилка оцінки
ймовірності безвідмовної роботи [2]:


ln P  ln P

p 
.
(7.11)
ln P
План № 2 випробувань використовують при експоненціальному законі
розподілу ймовірностей. Так як в цьому випадку параметри T0  і P пов’язані
залежностями (7.3), то достатньо отримати оцінку будь-якого показника з цих
трьох. Як відомо, вказані параметри використовуються стосовно неремонтовних
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деталей приводів, а при повному відновленні властивостей деталей приводів
після відмови – і до ремонтовних [2].
Для безпосередньої оцінки напрацювання T0 випробовуються N зразків
деталей приводів до відмови. Відомо, що ремонтовні вироби, у разі відмови
після ремонту, можуть знову включатися у випробування. Загалом підраховують загальне напрацювання t всіх випробовуваних об’єктів і загальна кількість
відмов n [2, 30 – 32, 35, 36].
Ефективна оцінка напрацювання приводу на відмову T0 [2]:

t
T0   .
n

Верхня T0



і нижня T0



(7.12)

границі довірчого інтервалу для експоненціального

розподілу [2]:
T0   2n


T0

p ,

T0   2n


T0

1 p

(7.13)

2
де  p и 1 p – квантілі розподілу  , відповідні рівням ймовірностей P та

( 1  P ) при числі  та 1 p , рівному 2n ; значення квантілей знаходять за
2
даними додатка Р табл. Р.1 розподілу  .

При обробці статистичних даних, отриманих у випробуваннях, здійснюється перевірка однорідності результатів. Для з’ясування питання стосовно того,
чи враховувати чи ні, різко виділяються дані, існує кілька критеріїв. Найчастіше
використовують критерій Романовського [2, 30 – 32, 36].

7.4 Уявлення про конструювання машин з урахуванням вимог надійності
приводу
Відмови приводів виникають внаслідок комплексу чинників, поміж яких
виокремлюють: недосконалість конструкції, брак у виробництві та через порушення умов експлуатації й неправильне обслуговування. Як видно з додатка Р
табл. Р.2, на виникнення відмов головно впливає недосконалість конструкції, що
можна усунути ще на етапі проектування [2].
У процесі конструювання підвищити надійність можна шляхом [2, 32, 36]:
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– створення надійних елементів на основі використання нових сучасних
матеріалів, застосування методів зміцнення поверхонь і т. п.;
– максимального застосування стандартних деталей і складальних одиниць;
– створення сприятливих умов роботи елементів (наприклад, використанням
закритих зубчастих передач, що мають краще мащення й захищені від дії
зовнішнього середовища проти відкритих передач та ін.).
Оцінка надійності приводів проводиться за очікуваною величиною ймовірності безвідмовної роботи, як однієї з головних кількісних характеристик
надійності. Її порівнюють з такою самою оцінкою конструкції приводів, що вже
експлуатуються і накопичена інформація про їхні експлуатаційні показники. Це
вирішується, як за відсутності статистичних даних про відмови робочих елементів подібних приводів, так і за наявності обмеженої інформації про інтенсивність пошкоджень з’єднаних чи спряжених деталей [2, 30 – 32, 35, 36].

7.4.1 Оцінка очікуваної величини ймовірностей безвідмовної роботи (при
відсутності статистичних даних)
Усі деталі, що входять в привод, класифікуються на дві групи за ступенем
відповідальності. До першої відносяться такі елементи, відмова яких спричиняє
відмову окремої деталі чи вузла або привода загалом. До другої групи належать
всі інші деталі привода. Такому поділу піддають з’єднання і функціональні
робочі середовища приводів [2, 31, 32, 36].
Функціональні робочі середовища – середовища, що мають певне функціональне призначення (мащення, передача енергії, виділення енергії тощо),
наприклад: олива в гідравлічному демпфері, паливо в баку для двигуна і т. п.,
порушення фізико-механічних характеристик яких виводить об’єкт з ладу.
Нехай всі деталі, які входять до першої групи, мають рівні значення
надійності, тобто мають певний мінімальний однаковий рівень інтенсивності
6
відмов, наприклад, 10 відмови в день (рік, місяць чи іншу розмірність,
відповідну фактичної напрацюванні об’єкта). Те саме приймають для деталей
другої групи, але інтенсивність відмов останніх має бути вищою, наприклад

105 [31].
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Для оцінки величини ймовірності безвідмовної роботи проектованої конструкції та існуючого варіанта зазвичай приймається експонентний закон розподілу [2]:

PВдt   kВд P1Вд P2 Вд ,

PПрt   kПр P1Пр P2 Пр

(7.14)

де PВдt  та PПрt  – відповідно ймовірності безвідмовної роботи відомої і
проектованої механічної системи як функції часу;

P1Вд та P2 Вд – сумарні ймовірності безвідмовної роботи відповідно для
деталей першої та другої груп у відомій системі;

P1Пр та P2 Пр – сумарні ймовірності безвідмовної роботи відповідно для
деталей першої та другої груп у проектованої системі;

kВд та k Пр – відповідно коефіцієнти, що враховують конструктивні та
експлуатаційні параметри відомої й проектованої систем.
Значення ймовірностей обчислюються за формулами [2]:

P1Вд  e 1Вдt ; P2 Вд  e 2 Вдt ,

P1Пр  e

1Прt

; P2 Пр  e

2 Прt

,

де  – інтенсивність відмов у конкретній групі деталей у приводі;

1Пр  N11
N1 – кількість деталей першої групи певною механічній системі,

1 – прийнята розрахункова інтенсивність відмов деталей першої групи.
Якщо відомі інтенсивності відмов i у окремих категоріях r деталей в
групі, то
r

1Пр   N i i .
i 1

(7.15)

Аналогічно обчислюються значення 2 Пр 1Пр и 2 Пр .
Коефіцієнти kВд і k Пр вираховуються на основі
k  k к k з kе ,

де k к – коефіцієнт, що враховує параметри конструкції привода;

k з – коефіцієнт, що враховує знос привода і можливість його ремонту;

(7.16)
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k е – коефіцієнт, що враховує умови експлуатації привода.
Значення коефіцієнтів [2]:

kк 

z  Nc
1  ml


4  N1
N


 ;


1  np N
m 1
k з    K  1   ;
4  N NS N r 
kе 


1 
с

,


E

Г

4  0 с0


де m – кількість стандартних деталей в приводі (крім кріпильних деталей);

N1 – кількість деталей першої групи (крім кріпильних деталей);

l – кількість деталей першої групи, які можуть замінитися в приводі без спеціального демонтажу, тобто та кількість елементів, яку можна демонтувати,
виконавши тільки одну операцію (наприклад, відкрутити гайку, вийнявши
шплінт і т. д.);
z – кількість деталей або вузлів, що мають резервування, або запобіжні
пристрої;
N c – кількість пар з’єднання (зваркою, різьбою, шпонками, заклепками тощо);

N – загальна кількість деталей першої групи;
n p – кількість елементів, які не є парами тертя;

NT – загальна кількість пар тертя в системі;

N K – кількість пар тертя кочення;
m1 – кількість всіх неремонтовних деталей, замінених новими, мають стандарт
на серійне виготовлення;
r – загальна кількість змащуваних, але не герметизованих складальних
одиниць і елементів;
 – кількість основних параметрів, які можуть бути легко відрегульовані в
процесі експлуатації системи;

 0 – загальна кількість основних параметрів;
c – кількість складальних одиниць, які підлягають періодичному мащенню;
c0 – загальна кількість вузлів, що змащуються;
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E – експлуатаційний режим роботи; 0,5 – важкий, 0,75 – середній, 0,1 – легкий
(хоча можливі й точніший поділ з урахуванням резервування, концентрації
навантаження, динамічних чинників та ін.);
Г – гарантійна довговічність, обумовлена як відношенням кількості років
роботи об’єкта без ремонту, або безревізійної гарантійної його роботи до
загальної кількості років міжремонтного циклу, тобто до періоду від
виготовлення до капітального ремонту.
У тому випадку, якщо PВдt  < PПрt  при вибраному t , розроблюваний
варіант конструктивного виконання кращий, ніж існуючий, тобто буде мати
більшу надійність. Приклад розрахунку показаний в додатку Р табл. Р.3 [2].

7.4.2 Оцінка очікуваної ймовірності безвідмовної роботи за статистичними
даними
Для можливості оперативного і досить точного прогнозування надійності та
довговічності механічних систем необхідно здійснювати постійну систематизацію статистичних даних [2, 30 – 32, 35, 36].
Для нормального закону розподілу догляд розміру деталі за односторонній
допуск визначається щільністю розподілу ймовірності часу роботи до відмови
[30]:
 c  m2   c  m  1

exp
 ,
 
2
2

2

  2 
1

(7.17)

де т – математичне сподівання зносу як функція часу t , тобто рівняння зносу
деталі, що відповідає середньому очікуваному зношування;
 – середньоквадратичне відхилення (розсіювання середньої величини
зносу);
с – граничний допуск на знос, установлений конструктором для правил
ремонту деталей і системи загалом.
Граничний допуск необхідно визначати з урахуванням початкового допуску
на виготовлення деталі.
Розрахунок ймовірності безвідмовної роботи об’єкта здійснюється за
формулою [2, 30 – 32, 35, 36]:
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Pt   1   t dt .



(7.18)

0

Оцінку і прогнозування надійності проектованої конструкції доцільно
супроводжувати побудовою графіка, представленого на рис. 7.2. При цьому
порівнюються попередньо вибрані в часі границі профілактичних ремонтів П1 і

П2 , перевірок та термінів гарантії (вертикальні заштриховані області) системи.

Рисунок 7.2 – Порівняння напрацювання деталей привода
Графік ілюструє передчасний вихід з ладу деталі 2. Він відбувся до першого
профілактичного ремонту П1 . Деталі груп 1 і 3 мають напрацювання, що
забезпечують напрацювання до графіку призначених періодів профілактики.
Деталь 4 має найкращі показники напрацювання (рис. 7.2), має значний
запас ресурсу.
Дані графіка ілюструють узагальнені якісні показники, що уможливлюють
порівняти варіанти технологій виготовлення деталей приводу. Також можна
прогнозувати умови гарантованого напрацювання за слабкими ланками приводу
(деталі, що швидко втрачають працездатність: зношуються, передчасно ламаються тощо).

Питання для самоперевірки
1. Охарактеризуйте основні показники надійності приводів.
2. Які основні принципи розрахунків імовірності безвідмовної роботи привода?
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3. Які основні принципи збору й обробки даних за надійністю приводів?
4. Які основні принципи конструювання машин з врахуванням вимог надійності
приводу?
5. Які основні шляхи підвищити надійність приводів при їхньому конструюванні?
6. Які основні чинники впливають на відмову приводів?
7. Охарактеризуйте залежність інтенсивності відмов від часу.
8. Як здійснюється порівняння наробітку деталей привода?
9. Які основні принципи оцінки ймовірності безвідмовної роботи при
відсутності статистичних даних
10. Які основні принципи оцінки ймовірності за статистичними даними?
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ДОДАТОК А
Таблиця А – Умовне графічне і буквене позначення елементів на схемах
електроприводів
Познака
графічна

Назва

буквена

Резистори: постійний, змінний, у реостатному включенні,
що регулюється без розриву кола.

R

Конденсатори: постійної і змінної ємності.

C

Напівпровідникові прилади: діод, транзистор біполярний
типу р-n-р, тиристор, світлодіод (індикатор).

VD, VT

Індуктивні котушки: без магнітопроводу (осердя) і з
феромагнітним магнітопроводом.

L

Запобіжник плавкий, виключатель-запобіжник.

FU

Трансформатор струму з однією вторинною обмоткою.

TA
чи

Контакти: загальне позначення; замикаючі, розмикаючі,
перемикаючий.

SA

Контакти замикаючий і розмикаючий з уповільнювачом,
що діє: при включенні, при вимиканні.

SA

Контакти: без самоповернення і з самоповерненням
(замикаючі і розмикаючі).

SA

Контакти для комутації кола з високим струмом:
замикаючий і розмикаючий з гасінням дуги.

QS

Вимикачі кнопкові
контактами.

SB

з

замикаючим

і

розмикаючим

Нагрівальний елемент теплового реле і вимикач шляховий чи кінцевий однополосний з замикаючим контактом.
Вимикачі: одно- і триполосний (звичайні і з автоматичним поверненням при перенавантаженні).

KK, SA

SA

Котушки контактора, магнітного пускача чи реле, реле з
обмотками струму та напруги.

KM, KA,
KV

Реле: струму, струму з витримкою часу, часу, проміжку,
газове, вказівне.

KA, KT,
KH

Звуковий і
розжарення.

HA, HL

світловий

сигнали,

звичайна

лампа
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ДОДАТОК Б
Види механічних передач і механізмів, що застосовуються у механічних
приводах машин залежно від видів руху двигуна і вихідної ланки

Обертальний
Поступальний чи коливальний

Рух робочого органа чи вихідної ланки

Монотонне неперервне
з одною швидкістю

Рух двигуна
Поступальний чи
Обертальний
коливальний
Важільна, гвинтова
Зубчаста, черв’ячна,
(при обмеженому
ланцюгова, пасова,
русі), зубчаста
фрикційна, важільна
(рейкова)

Змінне по швидкості
залежно від потрібного
режиму

Зубчаста, ланцюгова,
пасова, фрикційна
(з плавним чи ступінчатим
регулюванням
швидкостей)

Важільна, кулісна

Переривчатий чи
змінний протягом
одного оберту

Зубчаста з некруглими
колесами, важільна,
обгінний механізм,
мальтійський механізм

Важільна, обгінний,
гвинтовий і
мальтійський
механізм

Зворотнопоступальний

Важільна, кулачкова,
гвинтова, клинова,
зубчаста рейкова,
барабано-поліспастний
механізм

Важільна

Зворотно-коливальний

Важільна, кулачкова

Кулачкова,
зубчаста рейкова

Зворотнопоступальний із
зупинками в кінці
шляху

Кулачкова

Важільна,
кулачкова

Зворотно-коливальний
із зупинками в кінці
шляху

Кулачкова, кулісна

Важільна,
кулачкова
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ДОДАТОК В
Умовні графічні познаки для кінематичних схем
Назва
Вал, вісь, валик, стрижень, шатун тощо
Підшипники кочення або ковзання на
валі (без уточнення типу):
– радіальний,
– опорний односторонній.
З’єднання деталі з валом:
– вільне при обертанні,
– рухоме без обертання,
– глухе.
З’єднання валів:
– глухе,
– шарнірне.
Муфти зчеплення:
– кулачкова одностороння,
– кулачкова двостороння,
– фрикційна двостороння (без уточнення типу).
Шків ступінчатий, закріплений на валі
Передача плоским пасом відкрита

Передача ланцюгом (без уточнення
типу ланцюга)

Передачі зубчасті (циліндричні):
– загальне позначення (без уточнення
типу зубів),
– з прямими зубами,
– з косими зубами.

Наглядне
зображення

Умовна познака
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Продовження додатка В – Умовні графічні познаки для кінематичних схем
Наглядне
Назва
Умовна познака
зображення
Передачі зубчасті з валами, що перехрещуються (конічні):
– загальне позначення без уточнення
типу зубів),
– з прямими зубами,
– із спіральними зубами,
– із круговими зубами
Передача зубчаста рейкова (без уточнення типу зубів)

Гвинт, що передає рух
Гайка на гвинті, що передає рух:
– нерозчіпна,
– розчіпна
Електродвигун
Пружини:
– стиснення,
– розтягу,
– конічні
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ДОДАТОК Д
ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ІМОВІРНОСТІ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ
ПРИВОДА
Таблиця Д.1 – Інтенсивність відмов  елементів
5
механічних передач на 10 год.



Передачі та їхні елементи

середнє
0,8600
0,9360
0,0360
0,0370
0,0120
0,0200
0,0680
0,0900
0,0400
0,3875
0,0350
0,0400
0,0700
0,0300
0,0600

Двигуни асинхронні
Двигуни постійного струму
Двигуни синхронні
Двигуни крокові
Передачі зубчасті одноступеневі
Черв’ячні редуктори
Коробки передач
Складні зубчасті і черв’ячні передачі
Диференціальні механізми
Передачі пасові
Вали і осі
Муфти різні
Муфти пружні
Муфти фрикційні, запобіжні
Муфти електромагнітні

мінім.
0,4500
0,5000
0,0160
0,0220
0,0012
0,0110
0,0050
0,0093
0,0120
0,0142
0,0150
0,0060
0,0027
0,0070
0,0450

максим.
1,120
1,310
0,625
0,071
0,020
0,036
0,430
0,179
0,068
1,5
0,062
0,110
0,135
0,034
0,093

Таблиця Д.2 – Значення коефіцієнта поправки k  інтенсивності відмов
k
Умови експлуатації
Лабораторні та облаштовані приміщення
Стаціонарні наземні транспортуючі машини
Приводи водного транспорту в захищених відсіках
Приводи автомобілів
Приводи залізничного транспорту
Приводи літальних апаратів

1
10
17
25
30
120-150

Таблиця Д.3 – Мінімальна кількість N об’єктів випробовування при невідомому
законі розподілу ймовірностей
Значення N при довірчій імовірності
Імовірність безвідмовної роботи
0,80
0,90
0,95
0,98
0,99

0,8
8
15
30
75
150

0,9
10
21
40
120
220

0,95
13
30
60
140
280

0,90
20
44
85
230
430

* P – верхня цифра, P – нижня цифра

1,0
0,8241

0,9547
0,6144

0,8458
0,4410

0,7118
0,2881

0,5590
0,1541

0,3855
0,0452

–
–
–
–
–

1,0
0,7943

0,9454
0,5504

0,8124
0,3542

0,6457
0,1875

0,4496
0,0545

–

–

–

–

–

–

0

2

4

6

8

20

18

16

14

12

10

12

10

Δn

–

–

–

–

0,3372
0,0386

0,4919
0,1309

0,6309
0,2431

0,7568
0,3691

0,8690
0,5080

0,9613
0,6628

1,0
0,8472

14

–

–

–

0,2995
0,0337

0,4389
0,1138

0,5654
0,2107

0,6821
0,3178

0,7895
0,4345

0,8862
0,5610

0,9662
0,7004

1,0
0,8650

16

–

–

0,2694
0,0299

0,3960
0,1006

0,5118
0,1854

0,6198
0,2792

0,7207
0,3802

0,8993
0,7603
9
0,8145
0,4881

0,9700
0,7305

1,0
0,8790

18

–

0,7447
0,0269

0,3606
0,0902

0,4673
0,1658

0,5673
0,2490

0,6618
0,3381

0,7509
0,4326

0,8341
0,5327

0,9097
0,6393

0,9730
0,7552

1,0
0,8913

20

0,2242
0,0244

0,3310
0,0817

0,4297
0,1500

0,5227
0,2248

0,6112
0,3046

0,6953
0,3888

0,7751
0,4772

0,8499
0,5703

0,9182
0,6689

0,9755
0,7757

1,0
0,9005

22

0,3058
0,0747

0,3976
0,1369

0,4845
0,2049

0,5674
0,2772

0,6468
0,3531

0,7228
0,4326

0,7950
0,5155

0,8630
0,6023

0,9252
0,6941

0,9776
0,7932

1,0
0,9078

24

Значення PH та PB при N, рівних

0,3699
0,1259

0,4513
0,1882

0,5292
0,2543

0,6042
0,3236

0,6763
0,3957

0,7456
0,4707

0,8117
0,5486

0,8740
0,5300

0,9311
0,7157

0,9793
0,8080

1,0
0,9152

26

0,4223
0,1741

0,4958
0,2350

0,5667
0,2986

0,6352
0,3648

0,7013
0,4332

0,7649
0,5041

0,8258
0,5776

0,8833
0,6541

0,9362
0,7945

0,9808
0,8809

1,0
0,9204

28

0,4662
0,2184

0,5334
0,2773

0,5985
0,3383

0,6616
0,4014

0,7226
0,4665

0,7815
0,5337

0,8380
0,6031

0,8914
0,6753

0,9405
0,7510

0,9821
0,8321

1,0
0,9262

30

229

ДОДАТОК К

Значення верхньої P і нижньої P границь довірчого інтервалу, відповідно до
довірчої імовірності P  0,9
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ДОДАТОК Р
Таблиця Р.1 – Квантілі розподілу  2 , що відповідають
рівням імовірності P та ( 1  P )
2
2
Значення  p та 1 p при P , рівних
n
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

0,8

0,9

0,95

0,99

 2p

12 p

 2p

12 p

 2p

12 p

 2p

12 p

3,220
6,00
8,60
11,00
13,40
15,8
18,2
20,5
22,8
25,0
27,3
29,6
31,8
34,0
36,3

0,446
1,65
3,07
4,59
6,18
7,8
9,5
11,2
12,9
14,6
16,3
18,1
19,8
21,6
23,4

4,600
7,80
10,60
13,4
16,0
18,5
21,1
23,5
26,0
28,4
30,8
33,2
35,6
37,9
40,3

0,211
1,06
2,20
3,49
4,86
6,3
7,8
9,3
10,9
12,4
14,0
15,7
17,3
18,9
20,6

6,0
9,5
12,6
15,5
18,3
21,0
23,7
26,3
28,9
31,4
33,9
36,4
38,9
41,3
43,8

0,103
0,71
1,63
2,73
3,94
5,2
6,6
8,0
9,4
10,9
12,3
13,8
15,4
16,9
18,5

9,200
13,30
16,80
20,10
23,20
26,2
29,1
32,6
34,8
37,6
40,3
43,0
45,6
48,3
50,9

0,020
0,30
0,87
1,65
2,56
3,6
4,7
5,8
7,0
8,3
9,5
10,9
12,2
13,6
15,0

Таблиця Р.2 – Середній розподіл відповідальності за відмови
Причина відмови
Недосконалості конструкції
Недосконалості технології виготовлення, брак
при виготовленні
Неправильна експлуатація та обслуговування
Інше

Відповідальність на тому хто, (%)
виробив
експлуатував
4
52
57

14

35
4

26
7

Таблиця Р.3 – Оцінка очікуваної ймовірності безвідмовної роботи
№
Група
об’єкта деталей
1
2

I
II
I
II

Кількість деталей в складальних одиницях
А
10
4
10
2

В
3
1
3
1

12
4
8
6

С
2
2
4
2

13
6
4
8

0
2
0
3

4
4
5
5

Рзаг

k

–

0,926

0,035

–

0,917 0,0325

Е

D
0
2
0
3

12
7
10
5

Примітка. У другій частині колонок для складальних одиниць А, В, С, D і Е вказано кількість
пар тертя, які також розбиті на дві групи за ступенем відповідальності.
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ДОВІДНИК ОСНОВНИХ ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН
Співвідношення між деякими одиницями фізичних величин [34]:
1 кгс = 9,80665 Н ≈ 10 Н;
1 тс = 9806,65 Н ≈ 104 Н≈ 10 кН;
1 карат =2×10-4 кг;
1 кгс · м = 9,80665 Нм ≈ 10 кНм;
1 тс · м = 9806,65 Нм ≈ 104 Нм ≈ 10 кНм;
1 кгс · см = 0,0980665 Нм ≈ 0,1 Нм;
1 кгс/м2 = 9,80665 Па;
1 кгс/см2 = 104 кгс/м2 = 98066,5 Н/м2 ≈ 105 Н/м2 ≈ 105 Па ≈ 0,1 МПа;
1 кгс/мм2 = 9806650 Н/м2 ≈ 107 Н/м2 ≈ 107 Па ≈ 10 МПа;
1 Н/м2 = 1 Па = 0,101972 кгс/м2 = 1,01972×10-5 кгс/см2 = 1,01972 10-7 кгс/мм2;
1 Н/мм2 =106 Па = 1 МПа;
1 об = 2π рад;
1 об/хв = π/30 рад/с = хв-1;
1 об/с = 2π рад/с = с-1;
1 м/хв = 1/60 м/с;
1○ (градус) = π/180 рад;
1' (хвилина) = π/10800 рад;
1" (секунда) = π/648000 рад;
1 к.с. = 735,499 Вт = 736 Вт;
1 бар = 105 Н/м2 = 105 Па = 0,1 МПа.

ГОСТ 8.417-81 передбачає обмежену групу одиниць, які не у всіх випадках можна замінити одиницями СІ і які допущені до використання поряд із
одиницями СІ без обмеження терміну. З 1 січня 1980 р. низку величин замінили
одиницями СІ.
Співвідношення деяких позасистемних одиниць з одиницями СІ
Назва величини
Сила, вага

Тиск
Напруження
(механічне)
Потужність
Кількість теплоти

Назва одиниці
Дина
Кілограм-сила
Грам-сила
Тонна-сила
Кілограм-сила на
квадратний сантиметр
Кілограм-сила на
квадратний міліметр
Кінська сила
Калорія

Позначення
одиниці
дин
кгс
гс
тс

Співвідношення з
одиницею СІ для заміни
9,80665 Н
9,80665 Н
9,80665 · 10-3 Н
9806,65 Н

кгс/см2

9806,65 Па

кгс/мм2

9,80665 · 106 Па

к.с.
кал

735,499 Вт
4,1868 Дж
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ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
А

гідроапарат, 83

автоматизації систе-

гідробаки, 95

ма, 33

гідродвигун, 81, 82,

вода, 211

гідроклапан, 84
гідролінія, 82, 95, 104

Ґ

гідромотор, 82

ґрундбукса, 136

гідромотор поворо-

Б

тний, 117

воду, 210
блок-схеми, 83

граничний стан при-

112

тичний, 144

безвідмовність при-

тик привода, 16

гідрогальмо, 101

акумулятор, 120
акумулятор пневма-

гнучкість характерис-

гідромотор пластин-

Д

частий, 116

давачі стану, 184

гідромотор шестеренчастий, 116

двигуни внутрішнього згорання (ДВЗ), 18

В

гідромуфти, 97, 100

двигуни дизельні, 19

варіатори, 76

гідропередача, 81

демпфер, 137

відмова, 211

гідропривод, 81

довговічність при-

витрата насоса, 111

гідропривод об’єм-

воду, 210

ний, 103
гідроперетворювачі,
Г

гідроакумулятор, 95

дросель, 84, 85

гідророзподільник, 87

вання (ГТУ), 24
ном, 202

216

103

газотурбінне устаткугальма з серводвигу-

довірчий інтервал,

гідротрансформатор,
Е

97
гідроциліндри, 135

електродвигуни, 20,
33
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електродвигун асинхронний, 22

керування адаптивне,
33

електродвигун синхронний, 22

157
керування програмне,

компресор поршневий, 158, 168

33

електропривод, 34
електричний апарат,

компресори об’ємні,

керування самоналагоджувальне, 33

компресор роторний,
169

керування система,

62

183

компресорна станція,
174

керування слідкуюче,
З

рідини, 95

33

збережуваність привода, 210
золотник, 84

кондиціонери робочої

клапан, 84

контактори, 64

клапани запобіжні, 90

коробки швидкостей,

клапани зворотні, 90,

76
кран, 84

93
клапани напірні, 90
І

клапан керуючий, 145

індикаторна робота,

клапан човниковий,

120
індикаторна діаграма,
120, 164
інтенсивність відмов,
211

Кудрявцев А. П., 101

Л

148
Коанда ефект, 180
коефіцієнт гнучкості

літраж насоса, 111,
113

двигуна, 17
коефіцієнт жорсткості
двигуна, 17

М

командні апарати, 64

маховик, 166

К

компресор, 155, 157

мехатронна система,

керування, 30,

компресор гвинтовий, 63

керування автоматич- 187,
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механізм виконавчий,
33
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момент інерції, 40
момент маховий, 41
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пневмопривод, 155

теорема, 215
мультиплікатори, 29

привод груповий, 11
ний, 81

пневмопривод типовий, 157, 181

муфти, 29, 100
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приводи розподільні,
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211
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насос, 82, 100, 130
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приводи електроме-

приводи сервісні, 14
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приводи тягові, 13
привод індивідуаль-
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пристрій блокування,
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Феттінгер Г., 97
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ми, 149
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приводу, 191, 196
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рій, 216
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Т
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турбокомпресори, 157
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ДВЗ – двигуни внутрішнього згорання
ГТУ – газотурбінне устаткування
ЕРС – електрорушійна сила
EЗЗ – елементи зворотного зв’язку
ЄСКД – єдина система конструкторської документації
ККД – коефіцієнт корисної дії
М – електродвигун
РОМ – робочий орган машини
ХТО – хіміко-термічна обробка
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