
ІХ Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

ISSN 978-966-593-724 (ч. 1) Матеріали конференції, 2015 153

УДК 621.86

К.І. ЄФАНОВА, НТУ «ХПІ», Харків, Україна
О.В. ГРИГОРОВ, д-р техн. наук, проф., НТУ «ХПІ», Харків, Україна

Економія енергії в підйомно-транспортних машинах

Розвиток напрямку економії енергії в підйомно-транспортних, будівельних
і дорожніх машинах в усьому світі дещо відстає від темпів прогресу в ряді
інших галузей виробництва машин, наприклад в автомобілебудуванні,
локомотивобудуванні, суднобудуванні, авіації.

Використання людством об’ємного гідроприводу і, зокрема аксиально-
поршневих машин, нараховує багато сторіч. До кінця XX і початку XXI ст.
об’ємний гідропривід одержав широкий розвиток.

Досягнуто робочого тиску у 45 МПа, об’ємна постійна гідромоторів може
досягати десятків літрів, потужності зросли до багатьох сотень і тисяч кіловат.

Регульований об’ємний гідропривід нині знаходить широке застосування в
екскаваторах, кранах на пневмоколісному шасі і гусеничному ходу, суднових і
плавучих кранах.

Наприклад, реалізоване сьогодні прискорення числа обертів аксиально-
поршневих машин зі 100 кВт встановленої потужності і 40 дм3 об’ємної
постійної знаходиться в районі 80 тис. min-1/s. При цьому можливості розвитку
об’ємного гідроприводу вичерпані не цілком.

На рис.1 [1] представлено три варіанти гідравлічних схем для механізму
пересування.

Рис. 1 – Схеми силових установок з малорозмірним двигуном,
акумулюванням і рекуперацією енергії

Схема 2 (рис. 1, а) може бути використана для ДВЗ малої потужності і
дозволяє ефективно працювати за будь-яких режимів експлуатації

Якщо двигун ДВЗ має відносно велику потужність, можна
використовувати силову установку з одним нерегульованим насосом 3
(рис. 1, б). При цьому робочий об’єму насоса 3 вибирають у 4 рази менше
робочого обсягу насоса 2. У міських умовах руху вантажний транспорт
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30...40 % часу працює на холостому ході. Тому зарядку акумуляторів можна
робити тоді, коли до коліс транспорту не потрібно підводити . Це приводить до
більш простої схеми силової установки (рис. 1, в). Силова установка містить
лише один насос.

На початку 80-х років у США, західній Європі, Японії з’явилися
гідроприводи, що забезпечують одночасну роботу декількох споживачів від
одного насосу при пропорційності тиску на виході насоса найбільшому з
навантажень на гідродвигунах.

Такі гідроприводи отримали назву load-sensing system-(СЧН) – системи,
чутливі до навантаження.

Високий коефіцієнт корисної дії таких систем базується на узгодженості
продуктивності насоса з тиском, потрібним споживачу. При цьому робочий
об’єм у насосі знижується, або підвищується до такої величини, що
підтримується потрібний тиск.

Значним недоліком системи L–S є необхідність відстежувати тиск
навантаження усіх споживачів за допомогою сенсорів тиску. Однак сьогодні
сенсори тиску достатньо дорогі.

Німецькі вчені подалі розвили систему L–S та запропонували систему
регулювання сумарного потоку. При цьому визначати величину тиску
навантаження непотрібно.

Внаслідок цього можливе застосування комп’ютерних
енергозаощаджуючих гідравлічних систем у жорстких умовах експлуатації
вантажопідйомних, будівельних та дорожніх машин.

З точки зору засобів регулювання більшу гнучкість припускає
електрогідравлічна система (L–S).

Завдяки застосуванню цифрових компонентів можуть бути реалізовані
високоякісні структури регулювання. Регулювання сумарного потоку дає
можливість обійтися без датчиків тиску.

Визначення величини тиску навантаження в даному випадку не є
необхідним, тому що воно аналогічне тому, як це відбувається в системах з
чітко вираженим об’єднаним потоком і регулюється (установлюється) само
собою.

Завдяки цьому стає можливим думати про застосування
комп’ютеризованих енергозберігаючих гідравлічних енергоживільних систем
(пристроїв) також і в дуже жорстких умовах експлуатації.
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