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Тривале функціонування й економічність крана у великій мері залежить
від правильної виставки його ходових коліс і рейок підкранової колії. Занад-
то великий знос цих конструктивних елементів спричиняє безпосереднє під-
вищення наступних витрат:

a) виробничі витрати;
б) витрати на технічний догляд і обслуговування крана;
в) витрати, зв'язані з простоєм крана.
Мостові крани є дуже розповсюдженим типом вантажопідйомних ма-

шин. Тому їм і присвячене найбільша кількість досліджень.
Для того, щоб забезпечити гарні ходові характеристики і низький знос

необхідно встановлювати і витримувати допуски, що враховують недоскона-
лість кранового шляху і самого крана.

З практики експлуатації відомо, що ретельна установка ходових коліс
приводить до дуже істотного поліпшення роботи механізму пересування і
збільшенню терміну служби коліс у кілька разів. Однак питанню точності
установки коліс на заводах-виготовлювачах приділяється недостатня увага.
Це не виправдано як з технічної, так і з економічної точки зору, тому що під-
приємства експлуатуючі крани, несуть витрати, зв'язані з ремонтом механіз-
му пересування, непомірно більші, ніж кошти від економії заводу виготов-
лювача на операції по установці коліс.
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Одним з основних вузлів гідроприводу сучасних машин є пневмогідроа-
кумуляторі. Їх використовують як основні, додаткові і аварійні джерела енер-
гії, забезпечуючи надійність і довговічність роботи гідроприводу, зниження
необхідної потужності насосного вузла, рекуперацію потужності в машинах
циклічної дії, зменшення розмірів і вартості елементів гідросистеми, підви-
щення ККД і ін.  Проблемам поглибленого вивчення робочих процесів, роз-
робкою уточнених методик розрахунку і проектування, вдосконаленню ви-
робництва і серійним випуском всієї номенклатури гідроакумуляторів, що
зажадалася, і займаються вже більше 40 років фахівці і учені німецької ком-
панії HYDAC.

Зі всіх видів найпоширенішими є пневмогідроакумуляторі, які викорис-
товують як джерела енергії, для демпфування коливань тиску і компенсації
пікових витрат робочій рідині, для гідравлічного розвантаження насосів,
компенсації витоків при витримці під тиском, в енергозбережних системах
рекуперативного типа і тому подібне традиційно провідними країнами, в
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яких розробкою і виготовленням пневмогідроакумуляторів займаються понад
40 фірм (у кожній), є США і Німеччина.

Всі роботи, що проводяться по пневмогідроакумуляторам (надалі –
ПГА), можна об'єднати в два основні напрями. Роботи першого напряму при-
свячені підвищенню енергетичної ефективності ПГА за рахунок детального
вивчення і вдосконалення його робочого процесу, максимального викорис-
тання конструктивних параметрів, розробки газових накопичувачів енергії
нових типів і глибшого використання їх фізичних властивостей. Мета друго-
го напряму – вдосконалення конструкції ПГА і його елементів, підвищення
надійності, поліпшення технологічних і експлуатаційних якостей, зниження
матеріаломісткості ПГА.

Пневмогідроакумулятори застосовуються тоді, коли необхідно: накопи-
чення гідроенергії, живлення енергією дослідницьких стендів, компенсація
теплових розширень рідин, компенсація гідравлічних витоків робочій рідині,
підтримка постійного тиску, компенсація впливу температури, компенсація
пульсації насосів, гасіння гідроударів, шумопоглинання, розділення рідин,
компенсація навантажень.

У зв'язку з дуже широким вживанням пневмогідроакумуляторів в різній
техніці, організовано виробництво виробів з найширшими параметрами, ви-
значуваними при замовленні шляхом розрахункового підбору, і подальшого
виготовлення на основі модульного принципу конструювання.

УДК 62-874, 62-237

БОРИСЕНКО А.А., ГРИГОРОВ О.В., докт. техн. наук

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ В ПТМ І СДМ

Людство використовує багато джерел енергії. До них відноситься: енер-
гія вітру, припливу і відпливу, течія морів і океанів, теплова енергія сонця,
геотермальна енергія тепла землі, гідроенергія води, що рухається, ядерна
енергія і т.д.

Природа обмежує вибір джерел енергії певним колом непоновлюваних і
поновлюваних видів енергії.

Найбільш досконалими з термодинамічної точки зору безсумнівно є
електрохімічні генератори (ЕХГ).

Ряд нових систем акумулювання енергії: використання маховиків; вико-
ристання стиснутого повітря; використання систем об'ємного регульованого
гідроприводу; використання запасеної в маховику енергії.

Гідроприводи, які забезпечують одночасну роботу декількох споживачів
отримали назву Load-Sensing Sistem-(CЧH) – системи, чутливі до наванта-
ження.


