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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПІСЛЯРЕМОНТНОЇ НАДІЙНОСТІ
ТУРБОКОМПРЕСОРІВ АВТОТРАКТОРНИХ ДВИГУНІВ
Проаналізовано відмови деталей турбокомпресорів та їх вплив на роботу
агрегату. Наведено порівняльні аналітичні дослідження можливих методів відновлення деталей турбокомпресорів автомобілів та тракторів. розглянуто характеристики способів відновлення та визначено найбільш ефективні, а також запропоновано
шляхи підвищення надійності деталей турбокомпресору та агрегату в цілому.
Ключові слова: турбокомпресор, вал турбокомпресора, спосіб відновлення,
турбіна, надійність, електроіскрове легування, електроіскрове відновлення.
Кeywords: turbocharger, shaft of the turbocharger, the method of recovery, turbine, reliability, electroscope alloying, electroscope recovery.
Сьогодні важко уявити машину яка не була б оснащена системою наддуву, головним агрегатом якої є – турбокомпресор. Про це свідчать і статистичні данні, які вказують на те, що більше 70 % сучасних автотракторних двигунів оснащені турбокомпресорами [1]. Але на ряду з ростом оснащеності двигунів турбокомпресорами знижується і їх
надійність так як на долю турбокомпресора припадає до 25,9 % всіх відмов двигуна. Так
автор роботи [2] при дослідженні надійності турбокомпресорів двигунів КамАЗ 740.11240 виявив, що турбокомпресор вважається одним з найненадійніших вузлів двигуна
саме цієї марки і напрацювання до відмови ледве доходить до 40 тис. км., що в свою чергу
значно менше напрацювання на відмову двигуна. Також ремонт такого складного агрегату не виконується в умовах АТП і тому витрати на його ремонт становлять близько 12 %
від вартості ремонту двигуна [1] і це досить великі витрати.
Питанню забезпечення та підвищення надійності машин та агрегатів присвячено багато робіт таких вчених як: І. В. Крагельский, А.С. Пронников, В.М. Михлина, Р.В. Ротенберг, В.Е. Канарчук, И.И. Кириллов, Савельев Г.М. та інші. В роботах
цих авторів наводяться різні шляхи підвищення надійності як машини (автомобіля,
трактора, комбайна) в цілому так і окремих агрегатів і вузлів.
Стосовно турбокомпресора, досліджень надійності виходячи з літературного огляду не достатньо тому метою даної роботи є – дослідження шляхів підвищення
надійності турбокомпресорів автотракторних двигунів.
В м. Дніпро та області є досить потужні підприємства з ремонту турбокомпресорів це: ТОВ “ДніпроТурбоСервіс”, техцентр “Турбо-Майстер”, ТОВ “ТурбокомДніпропетровськ” та інші. Так за даними діагностування турбокомпресорів, що потрапили в ремонт було встановлено, що основна причина виходу з ладу агрегату це
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Рис. 1. Конструкція підшипникових вузлів турбокомпресору
а – з плаваючими обертовими втулками, б – з плаваючою не обертовою моно втулкою;
1 – ущільнюючі кільця, 2 – упорний підшипник, 3 – корпус, 4 – плаваючі втулки, 5 – підвід
масла, 6 – вал ротора, 7 – стопорна втулка, 8 – плаваюча моно втулка.

знос та наступне заклинювання підшипникового вузла, саме на долю цієї поломки
припадає до 70-85 % відмов. Нажаль якість виготовлення турбокомпресорів вітчизняного виробництва та виробництва країн СНД значно поступається виробникам з
Америки та Європи у яких турбокомпресори виходжують до 700 тис. км. пробігу.
В конструкції турбокомпресорів є два види підшипникового вузла рис. 1. [3]:
– з плаваючими обертовими втулками;
– з плаваючою не обертовою моно втулкою.
Встановлено, що більшість відмов викликані гідро абразивним зносом деталей підшипникового вузла. Величина зносу може сягати 0,3 мм саме при такому зазорі зникає ефект плаваючого підшипника, звісно процес втрати робото здатності підшипника набагато складніший і до такого зносу багато агрегатів не допрацьовують.
В процесі роботи підшипника збільшується зазор у з’єднанні і вал під дією тиску
відпрацьованих газів та свіжого повітря, починає перекошуватись і гідростатичний підшипник порушується так як виникають точки дотику валу до втулки і втулки до корпусу підшипника. В результаті виникає граничний режим тертя та суттєво збільшується
температура яка і так підвищена із-за дії гарячих відпрацьованих газів температура яких
сягає 700 0С. При подальшій експлуатації пятно контакту збільшується, температура підвищується, тиск масла падає і підшипник заклинює або він руйнується.
Новий турбокомпресор досить коштовний, а враховуючи його низьку довго-
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вічність його заміна на новий виходить досить коштовним задоволенням.
В той же час дослідженнями багатьох вчених та науково – дослідних інститутів, встановлено, що близько 40…45% деталей можна відновити та використовувати
повторно, що в свою чергу значно знижує собівартість ремонту, до 30…35% деталі
які не потребують ремонту і можуть повторно використовуватись і лише 20…30%
деталей після проведення дефектувальних робіт – вибраковується [4]. Стосовно підшипникового вузла турбокомпресора то ремонту та відновленню піддаються до 80 %
деталей і лише 20-25 % вибраковуються [1, 2].
Якщо з новими агрегатами більш-менш все зрозуміло і як правило їх довговічність закладається заводом виробником, то з відремонтованими все досить складно.
Різні ремонтні компанії використовують різні технології ремонту і в багатьох випадках
післяремонтна довговічність турбокомпресорів є досить низькою, хоча згідно законодавства ремонтні організації повинні гарантувати 80 % ресурсу нового агрегату.
Забезпечення даного показника можна досягти багатьма способами:
– термічна обробка деталей;
– наплавлення;
– напилення зносостійких матеріалів;
– електролітичні способи відновлення (хромуваня, залізнення);
– фінішна антифрикційна безабразивна обробка (ФАБО);
– епіламування;
– введення в масло присадок;
– електрофізичні методи (електроіскрова обробка поверхонь).
Більшість з перерахованих способів мають суттєві недоліки і не можуть бути
використані, насамперед це складність обладнання, його дороговизна та необхідність
використання робітників високої кваліфікації. У випадку з електролітичними способами відновлення це, ще й шкідливість виробництва як для оператора так і для
навколишнього середовища.
Введення присадок (модифікаторів тертя, реміталізантів та інших) не має
чіткого підтвердження і на сьогодні думки науковців, що до використання присадок
значно різняться і більшість з них не на користь останніх.
Технологія ФАБО та епіламування є перпективними напрямками, вони використовують можливість нанесення на поверхню деталі шару більш м’якого матеріалу який володіє меншим коефіцієнтом тертя. Але ці процеси досить тривалі особливо епіламування.
Епіламірування здійснюється за рахунок нанесення на поверхню деталі епілам.
Епілами – багатокомпонентні системи, що включають фторорганічні поверхнево-активні
речовини в різних розчинниках і функціональні добавки. При проведенні епіламірування утворюється тонкий шар молекул, орієнтованих спеціальним чином, що дозволяє деталі отримати антифрикційні, антиадгезійні та інші специфічні властивості.
Фінішна антифрикційна безабразивна обробка (ФАБО) виконується шляхом
фрикційної взаємодії інструменту з поверхнею деталі з метою покращення припрацювання й підвищення зносостійкості.
Більшість методів які передбачають зниження коефіцієнту тертя ґрунтуються на принципі утворення в парі тертя з бронзи, міді, латуні тонкої квазізрідженої
мідної плівки. Плівка утворюється в умовах вибіркового переносу [5], утворена плівка з використанням наночасток які знаходяться в ультра дисперсному стані володіє
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Рис. 2. Фото поверхні нанесеного відновленого шару бронзи (а), бронзи покритої міддю
(б) та шару після припрацювання (в)

а
б
Рис. 3. Зразки з нанесеними покриттями (а), зразок після вимірювання зносостійкості та
мікротвердості (б).

унікальними можливостями, тому більшість виробників масел сьогодні вводять в
масла антифрикційні матеріали у вигляді наночасток. Також дослідниками [6] встановлено, що при використанні електроіскрової обробки можливо отримати наночастинки міді та срібла, які досить позитивно впливають на відновлені деталі.
Проведені дослідження нанесення багатошарових покриттів вказали на їх
ефективність. Методикою передбачалось нанесення на поверхні сталевих та бронзових зразків (матеріал підбирався максимально наближено за своїми фізико – механічними властивостями з реальними деталями підшипникового вузла турбокомпресора) мідного та бронзового шару. Сталеві зразки виготовлялись зі сталі
40Х, а бронзові з бронзи БрОС-10-10. Підготовка зразків до нанесення шару металу
передбачала їх обробку (знежирення) ацетоном.
Перед електроіскровою обробкою та після зразки піддавались лінійним вимірюванням та зважуванню, така ж операція проводилась після випробування на
машині тертя.
Електроіскрова обробка проводилась в ручному режимі на установці “Елітрон 21”. Випробування зразків виконувались на машині тертя СМЦ-2, металографічні дослідження на мікроскопі МИМ-7, а твердість покриття на твердомірі ПМТ-3.
Досліджувались різні покриття оптимальними виявились для валу нанесення сталі
65Г, а для втулки багатошарове покриття з нікелю – бронза БрОС 10-10 + мідь М1.
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Фотографії відновлених поверхонь та після досліджень наведено на рис. 2 та рис. 3.
За результатами досліджень встановлено що при використанні у парі тертя
“вал – втулка” з нанесеними шарами на вал сталі 65 Г та на втулку шару нікелю +
броза + мідь, коефіцієнт тертя зменшився на 15 %, а зносостійкість підвищилась на 22
%. Мікротвердість покриттів відповідно збільшилась, так твердість покриття зі сталі
65Г становить 470-490 одиниць, проти базового зразка з твердістю 445-452 одиниці.
Звісно робота потребує подальшого дослідження на різних режимах та при
різних умовах, так як товщина нарощеного шару знаходиться в межах 70-90 мкм, а це
замало для відновлення з’єднання пари тертя “вал-втулка”.
В цілому можна стверджувати про доцільність методу електроіскрової обробки в якості заходу підвищення післяремонтної довговічності турбокомпресорів.
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Шахи є зручною моделлю для вирішення різних задач перебору, що
виникають в економіці, плануванні, управлінні та в інших областях діяльності.
Знаходження оптимального рішення в конкретній ситуації з математичної точки
зору і по складності зрівняно з вибором найкращого ходу в шаховій партії.
При створенні комп’ютерної моделі шахової гри особлива увага приділяється таким проблемам: перебору надвеликого числа варіантів ходів на шаховій дошці
[11] та створенню штучного шахового інтелекту[10].
Одна з основних проблем при моделюванні гри в шахи полягає в скороченні
перебору кількості варіантів ходів, що виникають на шаховій дошці. Ця проблема
відноситься до класу задач перебору (клас Р і NP-задач [1]). У звичайній позиції в середньому існує близько 40 можливих ходів, і стільки ж ходів у відповідь. Кожна пара
ходів – 1600 позицій, дві пари – 2560000 позицій, і т.д.
Математики оцінюють кількість різних шахових партій в 10120 (так зване число Шеннона [2]). Число різних позицій під час гри в шахи менше, адже в різних партіях можуть виникати однакові позиції. Розраховане число позицій у шахах близько
1040 – 1043, включаючи деякі неможливі позиції.
Якщо закласти всі позиції в базу даних комп’ютера (ПК), то гра шахової
програми завжди буде призводити до кращого результату. Для запису всіх цих
позицій на носій інформації знадобиться сховище даних, розміри якого можна
порівняти з розміром Місяця. Тому ПК залишається тільки можливість робити
аналіз по ходу партії, розраховуючи найближчі кілька ходів і оцінюючи позицію
в перспективі.
Рівність класів складності Р і NP (проблеми перебору) – одна з центральних
проблем теорії алгоритмів. Розв’язання цієї проблеми буде означати, що теоретично
можливо вирішувати багато складних задач значно швидше, ніж зараз. Розв’язання
проблеми перебору в шахах означатиме існування алгоритму вибору найкращого
ходу на даній позиції швидшого за повний перебір варіантів ходів.
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Проблема перебору – проблема, в якій треба знайти об’єкт, що задовольняє
деяким умовам. Причому ці умови легко перевірити, але можливих кандидатів багато. Слова «швидко» і «довго» уточнюють, використовуючи абстрактну модель ПК,
зокрема машину Тюрінга (МТ) [3].
У МТ є процесор, що має кінцеву пам’ять, і стрічка, розділена на клітини, в які по командах процесора можуть записуватися/зчитуватися символи. За
своїми обчислювальними можливостями МТ не поступається будь-яким іншим, і
все, що можна запрограмувати для сучасних ПК, можна запрограмувати і на ній.
МТ використовується, зокрема, для формального визначення «кількості кроків
роботи програми.
При визначенні класу P (класу так званих «швидко розв’язуваних» задач)
необхідно, щоб кількість кроків МТ, яка вирішує таку задачу, була невеликою: при
обробці вхідних даних з n бітів кількість кроків має бути обмежена деяким ступенем
числа n (поліномом). Тому задачі класу P називають задачами, розв’язуваними за поліноміальний час [4]. Клас переборних задач називають класом NP, який спочатку
визначався в термінах так званих недетермінованих МТ. В таких задачах важливим є
питання про наявність об’єкта поліноміального розміру [4].
На початку 1970 рр. було відмічено, що різні переборні задачі еквівалентні
одна одній і універсальні, тобто при знаходженні швидкого алгоритму розв’язання
однієї з них можна стверджувати, що з його допомогою можна швидко вирішувати
будь-яку іншу переборну задачу [5]. Тим самим виявилося, що в багатьох випадках
реально маємо справу з однією і тією ж проблемою, яку називають проблемою перебору (P vs NP question [5]).
При розробці будь-якої технології що містить елементи штучного інтелекту
(ШІ) (зокрема, нейромережевої технології) мають місце питання соціального характеру, адже ШІ – одна з перспективних галузей науки, але, в свою чергу, є технологією
що в деякому розумінні може замінити людину. Серед дослідників ШІ досі не існує
загальної точки зору на критерії інтелектуальності, систематизацію розв’язуваних
цілей і завдань і т.і.
А.Тюрінгом в 1950 р. було поставлено питання щодо розумової здатності
машини. Дві основних точки зору на це питання носять назви гіпотез «сильного» і
«слабкого» ШІ. Дж. Сирл сказав: «… така програма буде не просто моделлю розуму;
вона в буквальному сенсі слова сама і буде розумом, в тому ж сенсі, в якому людський
розум – це розум» [6]. Прихильники «слабкого» ШІ розглядають програми лише як
інструмент, який дозволяє вирішувати завдання, що не вимагають всього спектру
пізнавальних здібностей людини. Нейромережа – дуже спрощена модель нейронів
людського мозку, яка на сучасному рівні розвитку ПК не може мати властивість власного мислення [7].
Перше дослідження на тему шахового програмування зробив в 1950 р. К. Шеннон, передбачивши два основних Алгоритми, які він назвав «Тип А» і «Тип B» [8].
Алгоритми «типу А» досліджують кожну можливу позицію на фіксовану
глибину за допомогою алгоритму MiniMax [8]. Шеннон стверджував, що цей метод є
непрактичним з двох причин:
• на приблизно тридцять ходів, можливих в типовій позиції, та на аналіз
близько 10 млрд вузлових позицій (при прорахунку приблизно на три ходи вперед
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для обох сторін), треба майже 16 хвилин навіть при «дуже оптимістичному» сценарії,
коли ПК зможе оцінювати 106 позицій за секунду;
• ці алгоритми нехтують так званою проблемою статичного стану, намагаючись оцінити позицію на початку обміну фігур або іншої важливої послідовності
ходів (наприклад тактичних комбінацій).
Шеннон припускав, що застосування алгоритму «Типу А» сприяє різкому зростанню кількості позицій, які треба досліджувати, що значно уповільнює програму.
Замість марної трати обчислювальної потужності ПК для дослідження поганих або незначних ходів Шеннон запропонував використовувати алгоритми «Типу
В», які мають такі вдосконалення:
• застосовується пошук «по спокою»;
• досліджуються не всі, а тільки найбільш придатні ходи для кожної позиції.
Такий підхід надавав можливість прораховувати важливі ходи на велику
глибину і робити це за прийнятний час. Підхід витримав випробування часом: всі
сучасні програми застосовують кінцевий пошук «по спокою» перед оцінкою позиції.
Комп’ютерні шахові програми розглядають шахові ходи як ігрове дерево. Сукупність усіх варіантів, що виникають з даної позиції, називають деревом гри (перебору, розрахунку), а початкове положення утворює його «корінь».
Теоретично, програми повинні оцінювати всі позиції, які виникнуть після
всіх можливих ходів, потім всі можливі ходи після цих ходів і т.д. Кожен хід одного
гравця називається «вузол».
Перебір ходів триває, поки програма не досягає максимальної глибини пошуку, або визначає, що досягнута кінцева позиція (наприклад, мат або пат).
Вже на основі оцінки позиції вибирається найкраща стратегія. У кожній позиції кількість можливих ходів гравця дорівнює приблизно 35. Для повного аналізу
чотирьох ходів (по два ходи кожного гравця) потрібно досліджувати близько півтора
мільйона можливостей, для шести – майже два мільярди. Але аналізу на три хода
вперед дуже мало для хорошої гри.
Програмісти намагаються по-різному обмежити кількість ходів, які треба
перебрати (наприклад, методом обрізання дерева пошуку [9]).
Одним з поширених методів є альфа-бета-відсікання [9], в якому не розглядаються позиції, що мають меншу оцінку, ніж вже оцінені. Перевага альфа-бетавідсікання фактично полягає в тому, що деякі з гілок підрівнів дерева пошуку можуть
бути виключені після того, як хоча б одна з гілок рівня розглянута повністю. Так як
відсікання відбуваються на кожному рівні вкладеності (крім останнього), ефект може
бути досить значним.
На ефективність методу суттєво впливає попереднє сортування варіантів
(без перебору або з перебором на меншу глибину). При сортуванні чим більше на
початку розглянуто «хороших» варіантів, тим більше «поганих» гілок може бути відрізано без повного аналізу.
Другим поширеним методом є ітераційне заглиблення [9]. Сутність цього
методу полягає в наступному: спочатку перебирається дерево гри до певної глибини,
після чого виділяється кілька кращих ходів. Потім оцінюються ці ходи по відношенню до більшої глибини, щоб дізнатися про їхні можливі наслідки. Ця операція повторюється до ходу, найкращого з точки зору комп’ютерної шахової програми.
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Такий підхід дозволяє швидко відкинути чималий відсоток неперспективних варіантів гри. Наприклад, немає сенсу досліджувати, що станеться, коли обміняти ферзя на пішака, якщо в позиції є кращі ходи.
Важливим елементом шахових алгоритмів є системна оцінка позиції. Не можна абсолютно точно оцінити позицію, бо для цього потрібно було б проаналізувати
трильйони послідовностей ходів від початку і до завершення партії. Якби існувала
функція, яка давала б можливість достовірно оцінити позицію, гра в шахи спростилася б до оцінки кожного з декількох десятків доступних в даний момент ходів, і не
треба було б обчислювати подальші ходи.
Отже, оцінка комп’ютерною шаховою програмою позиції дуже приблизна, хоча
функції оцінювання (оцінки) в таких програмах постійно вдосконалюються. Ці функції
оцінюють лише деякі прості параметри. Функція оцінювання складається з двох частин: матеріальної і позиційної. Матеріальна обчислюється за однією зі шкал відносно
цінності шахової фігурки, а позиційна оцінка вбачає найважливіші ознаки позиції.
Матеріальна оцінка для кожної зі сторін (М1 і М2) складається із сил всіх
фігур, що є на дошці. Наприклад, можна використовувати наступну шкалу оцінок фігур: кожен пішак – 1 пункт, слон і кінь – 3 пункти, тура (ладья) – 5, ферзь – 9. Король
іноді цінується в 200 пішаків або 109 пішаків, щоб гарантувати, що мат переважить
все інші фактори.
Більш розвинені функції мають точніше встановлені коефіцієнти цінності
фігур, які залежать від стадії партії і позиції на шаховій дошці.
Позиційна оцінка для кожної із сторін (П1 і П2) залежить від положення фігур
на дошці і отримується сумуванням «ваг» тих ознак позиції, які вона має; наприклад,
заблокована фігура цінується менше, ніж вільна; оцінюється також безпека короля,
панування над центром дошки і.т.д.
Існують також більш складні системи оцінки (наприклад, нейромережеві),
проте навіть така проста функція дозволяє комп’ютерній шаховій програмі грати дуже
сильно, бо в шахах головним є не оцінка позиції, а перебір дерева можливих ходів.
Функції оцінки позиції бувають неефективні, коли ситуація на дошці різко змінюється з кожним ходом, коли, наприклад, йде обмін фігур або здійснюється
якась шахова комбінація.
Звідси виникло поняття статичного стану і горизонту обчислення. У статичному стані на шахівниці йде повільна позиційна боротьба, а гідний уваги горизонт
обчислення дуже широкий. Це означає, що вирішальна зміна не настане в тому майбутньому, яке вдається легко передбачити. У такій ситуації більше значення відіграють функції оцінки позиції, ніж спроби обчислення можливих варіантів.
У динамічній ситуації гра, що спирається на функцію оцінки позиції, може
привести до абсолютно помилкових рішень [10]. В крайньому випадку, якщо в
комп’ютерній шаховій програмі враховується лише короткочасна оцінка позиції, то
кінець може припасти саме на момент, коли йде обмін ферзів, і один з них може бути
вже побитий, а другий ще ні. Оцінка програмою такого стану веде до абсолютно помилкового висновку, що один з гравців має велику перевагу, тоді як вона зникне через один хід, якого, програма, на жаль, вже не бачить.
Якщо стан ще не статичний, потрібно продовжити обмін до кінця і оцінити
ситуацію, коли вже немає можливих радикальних змін. Людина інтуїтивно розрізняє
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ці дві ситуації, а комп’ютерні шахові програми повинні мати набір умов, які дозволяють змінювати спосіб функціонування в статичних і динамічних станах.
Важче надати оцінку ходам в дебюті. Більшість комп’ютерних шахових програм використовують при цьому написані заздалегідь дебютні бібліотеки, в яких є
деяка (зазвичай не дуже велика) кількість початкових ходів і відповідей до певної
кількості ходів, яка не є постійною, тому що залежить від виду дебюту.
Отже, значення функції оцінювання (з боку білих) є число (М1 – М2) + (П1 –
П2). Шеннон запропонував дві схеми [2, 8]. В першій передбачено повний перебір на
задану глибину з урахуванням всіх можливих ходів білих і чорних; в другий виділяються ходи, що визнані раціональними по тим чи іншим міркуванням. Так як не одразу зрозуміло, як визначити «раціональність» ходів, всі сучасні комп’ютерні шахові
програми використовують першу схему. Глибина перебору в них часто залежить від
конкретної ситуації, наприклад, може збільшитися при скороченні кількості фігур,
або при невеликій кількості розгалужень.
Можна збільшувати глибину перебору, але тоді буде значно зростати час пошуку ходу. Крім того, при будь-якій фіксованій глибині МТ (чи комп’ютерна шахова
програма) може закінчити розрахунок саме там, де він найбільш необхідний.
Функція оцінювання врахує всі статичні особливості позиції, а втрата королеви на наступному ході вже виходить з поля зору МТ (чи комп’ютерної шахової
програми).
Таким чином, необхідні більш гнучкі методи перебору. Один з них, названий альфа-бета процедурою, запропонував А. Брудно [11]. Він полягає в наступному.
Якщо в дереві гри у відповідь на деякий хід білих або чорних знайдено спростування
(з точки зору комп’ютерної шахової програми), то решта гілок вже не розглядається.
Цей метод дає суттєву економію часу пошуку кращої відповіді в грі.
Метод, що називається форсованим варіантом, вперше був запропонований В.
Арлазаровим [11, 12], одним із творців шахової програми «Каїсса» [12]. Ідея методу: при
заданій глибині розрахунку, дійшовши до кінцевої позиції, машина не ставить крапку, а
йде далі, досліджуючи при цьому тільки взяття, що компенсують втрачені фігури. Глибина машинного перебору варіантів залежить від складності позиції (числа фігур на дошці)
і від «гілчастості» дерева гри. В звичайній ситуації розрахунок робиться на 3-4 ходи, але
форсований варіант може значно збільшити його, іноді до 10 ходів. Зрозуміло, з ростом
швидкодії машин збільшується і глибина перебору. Але на позиційну гру це впливає не
дуже сильно. Якщо говорити про комбінаційний, тактичний «зір» машини, то вона розраховує найскладніші комбінації і застати її зненацька досить складно.
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ЗМЕНШЕННЯ КІЛЬКОСТІ ФРУКТОВОГО НАПОВНЮВАЧА ПРИ
ВИРОБНИЦТВІ ЙОГУРТІВ РЕЗЕРВУАРНИМ СПОСОБОМ
Анотація: у роботі наводиться детальна характеристика виробництва йогуртів резервуарним способом, доводиться доцільність зменшення кількості фруктового наповнювача, що зменшує собівартість продукції та підвищує натурапльність
йогурту.
Abstract: is given in the detailed description of reservoir production of yogurt way,
we have to reduce the number of feasibility fruit filling, which reduces production costs and
increases naturaplnist yogurt
Ключові слова: йогурт, резервуарній спосіб, фруктовій наповнювач, рентабельність, натуральність.
Key words: yogurt, Reservoir way, fruit, profitability, naturalness
В умовах сучасності вагоме місце у переробці молока займає виробництво
йогурту. Особливу увагу покупець звертає на якість і корисні ознаки такої продукції, більш того, вона повинна бути конкурентоспроможною з іншими торгівельними марками. Зараз у світі набуває розширення питання щодо здорового способу
життя і використання натуральних і корисних продуктів харчування у складанні
раціону людини.
Дуже багато великих підприємств прагнуть збільшити терміни придатності
не за рахунок хімічних добавок, а завдяки поліпшенню умов переробки продукції:
повна герметизація системи, контроль на усіх етапах виробництва, постійна стерилізація обладнання, контроль здоров’я працівників, покращення пакувального матеріалу, що не впливає на якість готової продукції, а також зменшення вмісту тих
інгридієнтів, що містять в собі ненаруральні складові.
Стан вивчення проблеми. На сьогоднішній день перспективним напрямом
у виробництві кисломолочних напоїв є заходи, що підвищують натуральність готової
продукції, що засновані на зменшенні кількості додавання тих інгридієнтів, що містять в собі компоненти, що є шкідливими для здоров’я.
Фруктові наповнювачі використовують для покращення органолептичних
показників, на даний час їх вибір може задовольнити смаки будь-якого споживача,
завдяки прогресивному розвитку виробництва та переробки молочної сировини.
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Завдяки зменшенню вмісту фруктових наповнювачей автоматично зменшується кількість цукру у йогурті, змінюється рН, підвищується натуральність, а також
підвищується рентабельність виробництва завдяки зменшенню собівартовті продукту, що позитивно впливає як на кінцевого споживача, так и на виробника.
Мета та завдання досліджень. Вивчення використання фруктових наповнювачей у виробництві йогуртів резервуарним способом з метою підвищення натуральності та рентабельності виробництва.
Методика досліджень. У відповідності до методики передбачалось дослідження технологічного процесу виготовлення питного йогурту резервуарним способом зі зменшення вмісту фруктового наповнювача.
Для виробництва йогурту резервуарним способом використовується молоко
1 сорту, кислотністю не вище 20ºТ, за редуктазної проби – не нижче 1-го класу і з механічної забрудненості – не нижче першої групи.
Знежирене молоко, сухе молоко, крохмаль, цукор та вершки змішують у танках для змішування на лінії пудражу при температурі 6 – 10°С та вмісту жиру 1,5%.
Регідратація суміші відбувається при легкому перемішуванні за температури
6 – 10°С протягом 90 хвилин.
Підігрів нормалізованого молока та гомогенізація відбувається в два етапи:
1 – при 180±10 бар; 2 – при 40±5 бар.
Нормалізовану суміш пастеризують при температурі не менше, як 95±2°С
без витримки на трубчастих пастеризаційних установках або підігрівачах, що входять у комплект вакуум-випарних установок.
Температура рециркуляції <88°С, різниця у тиску між продуктом та водою
має становити не менше 0,2 бар. Далі суміш витримують при температурі 95±1°С
протягом 5±1 хв. Через 5±1 хвилин через верхній люк резервуару вносять DVS – культуру, перемішуючи при цьому 15 хвилин, а через 30 хвилин – ще 5.
Після внесення DVS – культури починається ферментація. Час ферментації
рахується з моменту внесення ферментів. Проходить ферментація при 37°С протягом 8±1 годин.
Готову білу масу подають до лінії фасування йогурту, до якої під’єднується
фруктова станція з наповнювачем.
Схема досліджень включає в себе декілька етапів. На етапі теоретичного дослідження проводиться повний аналіз літературних джерел з таких питань, як використання фруктових наповнючачей у харчовій промисловості, а також визначення
оптимальної кількості його у продукції.
Етап постановки завдання включає в себе визначення можливості зменшення наповнювача для здешевлення продукції, в даному випадку – це визначення
властивостей фруктових наповнювачів при внесенні їх до питного йогурту, зміна органолептичних показників, а також пристосування нової рецептури до існуючого потокового виробництва.
Йогурт питний оцінюється за показниками органолептичними, густини,
кислотність та кількість сухих речовин.
Результати досліджень. За результатами дослідження основні фізико-хімічні
показники (в’язкість, рН та кількість сухих речовин) майже не змінилися. Органолептичні показники покращилися завдяки зменшеній кількості цукту. Натуральність
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продукції підвищилася завдяки зменшеній кількості фруктового наповнювача. Рентабельність виробництва зросла на 10%.
Висновки. За отриманими результатами досліджень можна зробити висновок, що впровадження у виробництво даної розробки є ефективним, адже на даний
час виробництво спрямоване на задоволення потреб кінцевого споживача, що в свою
чергу прагне споживати не лише смачний, але й корисний та натуральній продукт.
А виробництво зацікавлене у зменшенні собівартості продукції, що виробляєтся, при
зменшенні відсотку внесення наповнювача знижує її собівартість, при цьому якість
продукту покращується.
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На підприємствах вугільної промисловості України широко застосовуються
горизонтальні відстійники. Ефективність їхньої роботи щодо видалення дисперсної
фази, як правило, складає близько 30%. При цьому видаляються переважно
грубі фракції, а майже всі дрібнодисперсні скидаються у водойми. Отже, існуючі
відстійники не відповідають сучасним вимогам “Правил охорони поверхневих вод
від забруднення зворотними водами”, що передбачають скид у поверхневі водойми
забруднюючих речовин у кількості, яка не повинна перевищувати їх гранично
допустимої концентрації. Саме тому, подальше підвищення ефективності очищення
забрудненої шахтної води, і, тим самим, підвищення рівня екологічної безпеки її скиду,
пов’язане з видаленням дрібнодисперсних частинок. Але методи й технології, які
використовуються наразі, не дозволяють це зробити. Тому необхідно вдосконалення
конструкцій існуючих горизонтальних відстійників в напрямку інтенсифікації
процесу осадження найбільш дрібних завислих частинок і, як наслідок, підвищення
рівня екологічної безпеки за рахунок скиду в поверхневі водойми високоосвітленої
шахтної води.
Для забезпечення умов екологічної безпеки в місцях скиду шахтних вод
у поверхневі водойма запропонована оригінальна конструкція горизонтального

а)
б)
Рисунок 1 – Схема горизонтального відстійника вдосконаленої конструкції: а – вид збоку;
б – вид зверху
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відстійника для очищення стічної води від механічних домішок (завислих частинок)
полідисперсного складу шляхом гравітаційного відстоювання в потоці [1]. Загальний
вигляд відстійника наведено на рис. 1.
Головною відмінністю запропонованої конструкції відстійника є те, що його
корпус виконано у вигляді жолоба, який звужується в напрямку до зливного отвору
при одночасному збільшенні глибини – H. Всередині жолоба послідовно розміщуються поперечні вертикальні перфоровані перегородки висотою – hi і шириною – bi,
площі яких відповідають перетину корпусу відстійника. Перегородки поділяють відстійник на декілька секцій і мають отвори, що розбивають потік освітлюваної води
на безліч окремих струменів. Це має сприяти вирівнюванню швидкості потоку в
перетинах корпусу відстійника і забезпечити інтенсивне осідання частинок зависі з
потоку, течія якого має бути близькою до ламінарної. Найбільш крупні частинки випадають на дно вже в першій секції, а більш дрібні – надходять у наступну секцію, де
продовжують свій рух в напрямку днища.
Забруднена вода надходить у незатоплений струєрозподільчий лоток (1)
з отворами на дні. Освітлена вода відводиться через водозливний лоток (2), розташований по всій ширині задньої торцевої стінки відстійника. Утворений мулистий
осад сповзає по похилому дну. Для цього між днищем і перегородкою передбачається
зазор, що забезпечує вільне сповзання осаду до шламоприймального отвору (3) без
зупинки роботи відстійника.
Запропонована конструкція відстійника забезпечує формування рівномірного за швидкістю й ламінарного за режимом течії освітленої води. При цьому перетин потоку змінюється – від не глибокого, але широкого – в області впуску забрудненої шахтної води, до вузького, але глибокого – в області зливу освітленої води. В
процесі руху води, завислі частинки осідають на все більшу глибину. Тому в області
зливу утворюється досить високий шар освітленої води, що дозволяє зливати її з мінімальним захопленням мулу, який збирається ближче до днища відстійника. Відстійник має високий коефіцієнт об’ємного використання й підвищену інтенсивність
осідання завислих частинок. Це обумовлено як формою відстійника, так і наявністю перфорованих перегородок. В остаточному підсумку підвищується ефективність
процесу освітлення (очищення) шахтної води в цілому.
Таким чином, запропонована форма відстійника, разом з перфорованими
перегородками, незатопленим струєрозподільчим і водозливним лотками забезпечують ефективне гасіння турбулентних завихрень на вході до відстійника, вирівнювання потоку рідини в ньому, надає йому односпрямований ламінарний характер і злив
верхнього шару освітленої води при мінімальній її взаємодії з осадом. Зрештою, це
забезпечує більш ефективне осідання механічних домішок, а також підвищує рівень
екологічної безпеки скиду освітленої рідини в прилеглі водойма.
Література
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Своєчасність проведення агротехнічних робіт, які виконуються мобільними
машинами сільськогосподарського призначення (зерно-та кормозбиральні комбайні, трактора та ін.), в значній мірі обумовлюється рівнем їх гідрофіксації.
В свою чергу технічний рівень гідравлічних систем та елементів, які входять
до них, визначають по значенням параметрів гідрообладнання, які характеризують
конструктивні та експлуатаційні показники. В більшій мірі для цих цілей застосовують функціональні параметри гідроагрегатів та показники їх надійності.
Як правило надійність гідравлічних систем обумовлюється безвідказністю та
довговічністю гідравлічних агрегатів, одним із основних яких являється гідронасос.
При цьому найбільш широке застосування в гідравлічних системах мобільних машин
сільськогосподарського призначення знайшли насоси модифікації НШ-К, що обумовлюється їх експлуатаційною довговічністю, за рахунок конструктивних реалізацій в качаючому вузлі (КВ) систем компенсації радіального та торцевого зазорів [1,2].
Проведений аналіз літературних джерел показує, що близько 30 % всіх відказів в гідросистемах припадає на вихід з ладу насосу [1,2,3,5]. Їх детальний аналіз
показує, що до основних причин, які обумовлюють втрату роботоздатного стану
насоса слід віднести: порушення технології виготовлення (відновлення) деталей,
застосування способів відновлення деталей, які не забезпечують відповідні фізикомеханічні властивості робочих поверхонь деталей, проведення обкатки та випробування насосів не в відповідності до технічних умов [5].
Крім того слід відмітити, що експлуатаційна довговічність відновлених деталей складає в середньому не більше 50-60 % ресурсу нових деталей, що обумовлюється дефектами просторової геометрії корпусних і базових деталей, застосування
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способів відновлення, які не забезпечують необхідну зносостійкість при приробітку,
втомлювальну міцність деталей та ін. [5].
Являється явним, що підвищення післяремонтної надійності гідравлічних
насосів модифікації НШ-К являється комплексною задачею, яка потребує багатогранного підходу для її розв’язку і залишається актуальною.
Метою роботи являється підвищення післяремонтної довговічності шестеренних насосів модифікації НШ-К за рахунок покращення антифрикційних та захисних властивостей деталей спряжень качаючих вузлів при застосуванні епіламних
покриттів робочих поверхонь деталей в процесі їх ремонту.
В роботі [4] авторами розглядається можливість застосування епіламних
покриттів для збільшення довговічності важко навантажених пар тертя аксіальнопоршневих гідромашин сільськогосподарської техніки. І практично не розглядалось
застосування їх для пар тертя качаючих вузлів шестеренних насосів модифікації
НШ-К, що підтверджує актуальність даних досліджень.
Епіламування відноситься до фізико-хімічних методів підвищення зносостійкості деталей обробкою їх твердих поверхонь фторорганічними поверхневоактивними речовинами (ПАР) [4].
До основних завдань в роботі слід віднести: розроблення технології нанесення епіламних плівок на робочі поверхні деталей спряжень в умовах спеціалізованого
ремонтного виробництва, які в першу чергу обумовлюють втрату роботоздатності
гідронасоса; провести лабораторні дослідження з виявлення впливу епіламних покриттів на коефіцієнт подачі насоса за період припрацювання.
Для розроблення технології нанесення епіламних покриттів відбиралися деталі спряжень качаючого вузла насоса: «підшипникова обойма – цапфа шестерні»;
«підтискна обойма – цапфа шестерні»; «платик – торець зуба» (торцевий зазор); «вершина зуба – підтискна обойма» (радіальний зазор).
По результатам мікрометражу деталей, який проводився за відомими
методиками [1,5], визначалися дійсні розміри, а через них ремонтні для відновлення
деталей спряжень качаючого вузла насоса способом ремонтних розмірів. Останній
характеризується видаленням слідів спрацювання робочих поверхонь деталей механічною обробкою до ремонтного розміру з дотриманням технічних вимог на клас
чистоти поверхні, геометричну форму та фізико-механічні властивості.
Після механічної обробки деталі утримувалися в гасі або бензині на протязі
трьох годин для уникнення ефекту шаржування та видалення жирових плівок.
Перед складанням качаючого вузла шестеренного насоса деталі просушувалися і оброблювалися епіламом «Полизам-05» за допомогою спеціальних тампонів. Оброблена таким чином деталь проходила термофіксацію при температурі
1200 С і встановлювалася в качаючий вузол експериментального шестеренного насоса НШ-К.
Проведення лабораторних досліджень з отримання функціональної залежності між структурними параметрами технічного стану деталей, оброблених епіламом, та функціональними параметрами і наробітком гідронасоса, проводилося з
застосуванням стенд КИ-4815М, який призначений для обкатки та випробовування
агрегатів гідравлічних систем робочого обладнання мобільних машин сільськогосподарського призначення, гідравлічна схема якого наводиться на рис. 1.
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Рис. 1 – Гідравлічна
принципова схема стенду
КИ-4815М:Н – насос;
ОП – охолоджуючий
пристрій; Б – бак; БГ –
гідравлічний блок; МН1,
МН2 – манометр; Р –
кран; РГ – регулятор
температури; КР –
редукційний клапан;
ЛЧ1, ЛЧ2 – лічильники
рідини; Т – термометр;
Ф1 – фільтр; Ф2 –
відцентровий фільтр.

На другому етапі досліджень виявлялася функціональна залежність між
структурними параметрами технічного стану насосу, які обумовлюють об’ємні витрати робочої рідини і впливають на об’ємний коефіцієнт подачі насоса.
Коефіцієнт об’ємної подачі насоса визначається з виразу [5]:

η=

qф
,
qm

де qф – об’ємна фактична подача насоса, см

(1)
3

об.

;

qm – об’ємна теоретична подача насоса (згідно технічних даних для насоса
3

НШ-32-2 – qm = 32,0 cм

3

q = 50,0 см
об. ).
об. , для насоса НШ-50-2 – m

Для визначення об’ємного коефіцієнту подачі нам необхідно виявити фактичну подачу насоса, яка визначається експериментальним шляхом за допомогою
стенду КИ-4815М за відомими методиками [5].
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Таблиця 1
Результати експериментальних досліджень зміни коефіцієнта подачі насосів НШ-50-2, НШ-32-2

Час обкатки
Робочий об’єм
Робочий тиск,
Дійсна подача
Коефіцієнт об’ємної
3
3
см
насоса, год.
насоса, см
насоса,
подачі насоса, η
Р
,
МПа
р
об.
об.
Насос НШ-50-2 (відновлений під 2-й ремонтний розмір, оброблений епіламом)
10
50,0
14,0
43,6
0,872
20
50,0
14,0
43,4
0,868
30
50,0
14,0
43,1
0,862
40
50,0
14,0
42,8
0,856
50
50,0
14,0
42,7
0,854
60
50,0
14,0
42,7
0,854
Насос НШ-50-2 (відновлений під 2-й ремонтний розмір, не оброблений епіламом)
10
50,0
14,0
43,7
0,874
20
50,0
14,0
43,4
0,868
30
50,0
14,0
42,8
0,856
40
50,0
14,0
42,5
0,850
50
50,0
14,0
42,3
0,846
60
50,0
14,0
42,1
0,842
Насос НШ-32-2 (відновлений під 2-й ремонтний розмір, оброблений епіламом)
10
32,0
14,0
27,9
0,871
20
32,0
14,0
27,6
0,863
30
32,0
14,0
27,4
0,856
40
32,0
14,0
27,1
0,845
50
32,0
14,0
27,0
0,844
60
32,0
14,0
27,0
0,844
Насос НШ-32-2 (відновлений під 2-й ремонтний розмір, не оброблений епіламом)
10
32,0
14,0
27,8
0,869
20
32,0
14,0
26,6
0,863
30
32,0
14,0
27,1
0,847
40
32,0
14,0
26,8
0,838
50
32,0
14,0
26,6
0,831
60
32,0
14,0
26,4
0,825

Тривалість випробування насосів складала 50…60 год., так як даний період
експлуатації характеризується припрацюванням пар тертя і прискореним зношенням деталей. Результати функціональної залежності між коефіцієнтом подачі і часом
випробування насосу представлені в (табл. 1) та на (рис.2,3).
Проведений аналіз отриманих результатів показує, що у насосів, деталі качаючих вузлів яких оброблені епіламом, при напрацюванні п’ятдесят годин наблю3
дається стабілізація подачі насоса
(у насоса НШ-50-2 вона становить 42,7 см об. ,
3
а НШ-32-2 відповідно 27,0 см об. ), тоді як у насосів, які не оброблювалися епіламом,
на протязі всього періоду обкатки наблюдається зменшення подачі насоса і період її
стабілізації відсутній.
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Рис. 3. – Графічна залежність коефіцієнта подачі (η) насоса НШ-32-2 від наробітку t: 1 –
деталі качаючого вузла насоса оброблені епіламом; 2. – деталі качаючого вузла насоса
не оброблені епіламом.

Наглядно отримані функціональні залежності підтверджується графічно на
рис.2 та рис.3.
Більш детальний аналіз графічної частини показує, що різниця між
коефіцієнтами подачі насосів за перші двадцять годин роботи є не значною і
обумовлюється загальним припрацюванням деталей і формуванням розмірних
ланцюгів в з’єднаннях качаючого вузла за рахунок стабілізації геометричного
положення деталей, що має однакові наслідки для насосів, як оброблених так і
не оброблених епіламом.
Послідуюча різниця коефіцієнтів подачі насосів обумовлюється зміною ресурсних параметрів в результаті зношення деталей качаючого вузла насоса.
При цьому у відремонтованих насосів НШ-50-2, деталі качаючих вузлів яких
оброблені епіламом, при наробітку шістдесят годин коефіцієнт подачі на 1,4% перевищує коефіцієнт подачі відремонтованих насосів, які не оброблено епіламом. Для
насосів НШ-32-2 даний показник становить 2,25 %.
Більша різниця показника коефіцієнта подачі для насосів НШ-32-2 пояснюється тим, що питомі навантаження, які діють на деталі в спряженнях качаючого
вузла, мають більші значення за рахунок менших розмірів площин тертя при заданому тиску робочої рідини та обертів вала, як для насосів з теоретичним робочим
3
3
об’ємом (qm = 50,0 см
) так і для насосів з робочим об’ємом (qm = 32,0 см
).
об.
об.
Кращі показники коефіцієнта подачі для насосів, оброблених епіламом,
можна пояснити тим, що на поверхні деталі, яка оброблена поверхнево-активними
речовинами, формується шар орієнтованих молекул, які радикально міняють енергетичні властивості поверхні деталі не змінюючи її структуру, а лише модифікуючи її,
надаючи поверхні антифрикційні, антиадгезійні та захисні властивості.
При цьому геометричні розміри оброблюваної деталі залишаються не змінними, так як товщина захисного шару плівки складає приблизно 40-80 Å (10-8 см), що
не впливає на розмірний ланцюг качаючого вузла насоса.
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Рис. 3. – Графічна залежність коефіцієнта подачі (η) насоса НШ-32-2 від наробітку t: 1 –
деталі качаючого вузла насоса оброблені епіламом; 2. – деталі качаючого вузла насоса
не оброблені епіламом.

Проведені дослідження з підвищення експлуатаційної надійності гідравлічних
насосів модифікації НШ-К за рахунок застосування епіламних покриттів робочих поверхонь деталей качаючих вузлів дають можливість зробити наступні висновки:
1. В процесі обкатки відремонтованих шестеренних насосів, у яких деталі качаючих вузлів були оброблені епіламом, при напрацюванні п’ятдесят годин наблюда3
ється стабілізація їх подачі, яка для насоса НШ-50-2 становить 42,7 см об. , а для насо3
са НШ-32-2 відповідно 27,0 см об. , тоді як у насосів, які не оброблювалися епіламом,
на протязі всього періоду обкатки наблюдається зменшення подачі насоса і період її
стабілізації відсутній, що пояснюється формуванням на поверхні деталей шару орієнтованих молекул, які радикально міняють енергетичні властивості поверхні, надаючи поверхні антифрикційні, антиадгезійні та захисні властивості.
2. Не значна різниця між коефіцієнтами подачі насосів за перші двадцять
годин роботи характеризується загальним припрацюванням деталей і формуванням
розмірних ланцюгів в з’єднаннях качаючого вузла за рахунок стабілізації геометричного положення деталей, що має однакові наслідки для насосів, як оброблених так і
не оброблених епіламом.
3. Зростання різниці коефіцієнтів подачі насосів після напрацювання двадцять годин, обумовлюється зміною ресурсних параметрів в результаті зношення деталей качаючого вузла насоса. При цьому у відремонтованих насосів НШ-50-2, деталі
качаючих вузлів яких оброблені епіламом, при наробітку шістдесят годин коефіцієнт
подачі на 1,4% перевищує коефіцієнт подачі відремонтованих насосів, які не оброблено епіламом. Для насосів НШ-32-2 даний показник становить 2,25 %.
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4. Застосування в технологічному процесі ремонту шестеренних насосів модифікації НШ-К операцій для обробки деталей качаючого вузла епіламом «Полизам05» підтверджує ефективність застосування поверхнево-активних речовин з метою
збільшення післяремонтного ресурсу шестеренних насосів модифікації НШ-К.
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ОБГРУНТУВАНЯ ЕФЕКТИВНИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Keywords: the hydraulic cylinder, the sealing node, tightness, durability.
В порівнянні з конструкцією гідравлічних агрегатів, які входять до гідравлічних приводів (гідронасоси, гідророзподільники), гідроциліндри мають більш просту
конструкцію, а звідси і більш високі показники надійності. Так, в роботі [1] автор відмічає, що гідравлічні циліндри гідравлічної системи трактора є найбільш надійними
і їх ресурс в 3-4 рази більше ресурсу насоса.
Але не дивлячись на такі високі показники надійності гідроциліндрів, в умовах експлуатації все ж виникають відкази, обумовлені втратою їх роботоздатного
стану. При цьому одним із найпоширеніших видів відмови (близько 44%) є зниження
ступеня герметичності ущільнювальних вузлів гідроагрегатів [2].
Аналіз конструкції гідроциліндрів показує, що герметичність буде характеризуватися технічним станом деталей з’єднання «шток – ущільнювач кришки», «корпус – поршень». Поява підтікання мастила в з’єднанні «шток – ущільнювач кришки»
як правило є випадковою величиною, проявляється візуально і приводить до економічних витрат, обумовлених втратами робочої рідини, простоюванням мобільної
машини, затратами на усунення несправності. Порушення герметичності в з’єднанні
«корпус – поршень» приводить до втрати роботоздатності гідроциліндра і в більшій
мірі характеризується ресурсною відмовою, яка наступає поступово.
Таким чином для відновлення роботоздатності гідроциліндра в першу чергу
необхідно відновити технічний стан деталей в з’єднанні «шток – ущільнювач кришки». Для їх відновлення в ремонтній практиці застосовуються різноманітні технології
[3,4], які характеризуються різними фізичними процесами нарощування зношеної
поверхні, економічною ефективністю, післяремонтною довговічністю деталей.
Разом з тим проведений аналіз показує, що запропоновані способи відновлення роботоздатності деталей спряження «шток – ущільнювач кришки» не в повній мірі
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Таблиця 1
Стан структурних частин і елементів гідроциліндра

Найменування блоку
(деталі)
1. Передня кришка (ПК)

2. Шток гідроциліндра (ШГ)

3. Поршень гідроциліндра (ПГ)
4. Корпус гідроциліндра (КГ)
5. Задня кришка (ЗК)

Стан структурної частини

Частота, %

1.1. Зношення отвору під шток
1.2. Зношення посадкового місця під гніздо
гідромеханічного клапана
1.3. Зношення, зрив різьби під штуцер
2.1. Зношення зовнішньої поверхні
2.2. Зношення вилки під палець
2.3. Зрив різьби
2.4. Згин штока
3.1. Зношення зовнішньої сторони поршня
3.2. Тріщини, поломки поршня
4.1. Зношення внутрішньої поверхні
4.2. Деформація корпуса
5.1. Зношення отвору в проушинах
5.2. Руйнування проушин

17,8
2,8
2,6
18,2
6,6
1,8
5,4
12,6
2,7
16,6
2,1
5,4
0,6

використовують можливість максимального використання залишкового ресурсу деталей, що обумовлює зростання собівартості ремонту деталей і гідроциліндра в цілому.
Тому метою роботи є проведення експериментальних досліджень з обґрунтування вибору раціонального способу забезпечення роботоздатності штокового
ущільнювального вузла при ремонті гідроциліндрів.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: провести дослідження технічного стану гідроциліндрів, які поступають в ремонт і визначити
статистичну оцінку структурних параметрів, які в першу чергу обумовлюють роботоздатність гідроциліндра; на основі експертної оцінки існуючих способів відновлення
деталей штокового ущільнювального вузла визначити найбільш ефективні; провести
експериментальні дослідження з обґрунтування ефективних способів відновлення роботоздатності деталей штокового ущільнювального вузла гідроциліндра.
Визначення технічного стану гідроциліндрів проводилось дослідженням
ремонтного фонду агрегатів, які поступали на ремонт.
Гідроциліндри після зовнішнього очищення по результатам огляду
перевірялись на стенді марки КИ-4815М за відомими методиками з застосуванням
відповідних пристроїв [3,4]. Після стендових випробувань гідроциліндри розбиралися і проводився мікрометраж деталей з застосуванням як універсальних, так і спеціальних засобів вимірювання [3,4].
Для отримання достовірної інформації про технічний стан основних деталей гідроциліндрів, їх кількість визначалась виходячи з умов надійності і становила 25 агрегатів.
Результати технічного стану 25 гідроциліндрів, які пройшли вхідний контроль представлені в табл.1.
Аналіз табл.1 показав, що порушення технічного стану деталей гідроциліндрів
розподілилось наступним чином: ПК – 23,2 %; ШГ – 32 %; ПГ – 14,7 %; КГ – 18,7 %; ЗК –
6 %. При цьому близько 5 % припадає на руйнування ущільнень гідроциліндра.
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Рис. 1. –
Гідрокінематична
схема стенда для
випробування штокових
ущільнювальних
вузлів гідроциліндрів:
1 – гідробак; 2 – насос
ручний високого тиску;
3 – гідроакумулятор;
4 – кран з запобіжним
клапаном;
5 – манометр;
6 – гідроциліндри,
які випробовуються;
7 – навантажувальний
пристрій; 8 – редуктор;
9 – електродвигун.

Таким чином з точки зору конструктивно-функціонального аналізу нас буде
цікавити технічний стан спряжень: «шток – ущільнювач кришки», «корпус – поршень», на долю яких припадає відповідно 36 % і 29,2 % відказів. При цьому не враховувались такі відкази, як згин штока, деформація корпуса та ін., які як правило
приводять до раптового відказу гідроциліндра.
Отже при розробленні технологічного процесу ремонту гідроциліндра необхідно в основному приділяти увагу для відновлення таких деталей, як шток, передня
кришка, корпус, поршень.
На основі експертної оцінки існуючих способів відновлення деталей штокового ущільнювального вузла, при ремонті гідроциліндрів, були прийняті наступні
варіанти технології відновлення зовнішньої поверхні штоків: еталон, оброблений за
технологією виготовлення; точіння-плазмове наплавлення-шліфування-поверхневопластичне деформування (ППД); точіння-плазмове наплавлення-шліфуванняполімерне покриття ФБФ-74Д.
Для дослідження відновлених штокових вузлів гідроциліндрів і оцінки впливу різних способів відновлення штоків на роботоздатність штокового ущільнювального вузла застосовується стенд, схема якого представлена на рис.1.
Стенд складається з механічного приводу зворотно-поступального руху, що
перетворює обертовий рух вала редуктора 8 у зворотно-поступальний рух штоків,
гідравлічної системи, електроустаткування, вимірювальних приладів, рами.
Гідравлічна система стенда складається з гідравлічного бака 1, насоса високого
тиску 2, гідроакумулятора 3, запірного крана із запобіжним клапаном 4, трубопроводів.
При випробуванні контролювалися: втрати робочої рідини по штокові через
кожні 1000 циклів, температура в зоні тертя, сила тертя, час появи перших втрат. Розміри деталей у спряженнях відповідали розмірам, установленим технічними вимогами, твердість гумових кілець – ГОСТ 7761-75. [5].
Основним критерієм втрати герметичності штокового ущільнювального вузла було досягнення втрат робочої рідини, які виносяться одиницею площі штока за
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Рис. 2. – Графіки апроксимованих залежностей витоків Q через штокові ущільнювальні
вузли від кількості циклів n при обробці штока: 1.- Еталон

3

один подвійний хід, граничного значення 0,05 см 2 встановленого ГОСТ 18464-87
[6]. Об’єм робочої рідини, що виноситься за один мподвійний хід визначали по формулі [6]:

V=

Vn
,
π ⋅D⋅L⋅n

(1)
3

де Vn - об’єм рідини, що виноситься за n подвійних ходів, см ;
D – діаметр поверхні, що ущільнюється, м;
L - хід штока (довжина ковзання), м;
n – число подвійних ходів (циклів).
Випробування припинялися по досягненню граничних втрат. Одночасно
випробовувалися чотири штокові ущільнювальні вузли на двох гідроциліндрахмоделях.
Характер росту витоків робочої рідини через штокові ущільнювальні вузли
без тиску робочої рідини з прикладанням бічного навантаження для різних способів
відновлення штоку представлено на рис. 2.
(за технологією виготовлення); 2.- Точіння – плазмове наплавленняшліфування-пластично-поверхнева деформація; 3.- Точіння – плазмове наплавлення – шліфування – покриття полімером ФБФ-74Д.
Результати випробувань із прикладанням бічного навантаження без тиску
робочої рідини показали, що штокові ущільнювальні вузли, укомплектовані штоками, відновленими плазмовим наплавленням, з наступним шліфуванням і нанесенням
полімерного покриття на поверхню штока й гумового ущільнювального кільця (варіант 3) мають кращу герметичність, ніж штокові ущільнювальні вузли з еталонними
(хромованими) штоками (варіант 1) і зі штоками, відновленими плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і ППД (варіант 2). Штокові ущільнювальні вузли,
укомплектовані штоками, відновленими плазмовим наплавленням з наступним шлі-
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Рис. 3. – Фрагмент профілограми поверхні штока: а) еталон; б) точіння – плазмове
наплавлення – шліфування – ППД; в) точіння – плазмове наплавлення – шліфування –
покриття полімером (лак ФБФ-74); l1 – до випробування; l 2 – після випробування.

фуванням і ППД(варіант 2), мають кращу герметичність, ніж штокові ущільнювальні
вузли з еталонними штоками (варіант 1).
Для випробування на зносостійкість відбиралися варіанти штокових ущільнювальних вузлів, що пройшли випробування на герметичність. Випробування проводилися на герметичність із прикладанням бічного навантаження. Відлік наробітку
проводився по кількості подвійних ходів (циклів). Зношування штоків вимірялося
методом профілографування на профілографі-профілометрі. Величина зношування
вимірялася як різниця між середніми лініями профілю поверхонь до та після випробування. Оцінку зносостійкості відновлених і еталонних (оброблених за технологією
виготовлення) штоків робили по середній, для випробуваної серії, інтенсивності зношування, за формулою [7]:

W
Ι=
L

,

(2)

де W – лінійне зношування зразка, м;
L - шлях тертя даного зразка, м.
Шлях тертя L визначався по формулі [7]:

L= n ⋅ l ,

де n – кількість подвійних ходів (циклів);
l – лінійний розмір поверхні тертя в напрямку ковзання, м.

(2)
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На зносостійкість випробовувалися штоки, оброблені за технологією виготовлення, відновлені плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і ППД,
відновлені плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і покриттям полімером (лак ФБФ-74Д).
Профілограми поверхні штоків після випробування представлені на рис. 3.
Збільшення: вертикальне – 4000, горизонтальне – 80
Аналіз профілограм поверхонь штоків на якісному рівні показує, що шток
відновлений з застосуванням маршруту операцій: точіння – плазмове наплавлення –
шліфування – покриття полімером (лак ФБФ-74), має найкращі показники зносостійкості в порівнянні з іншими запропонованими способами відновлення штока.
Це також підтверджується і отриманими результатами випробувань на інтенсивність зношування відновлених штоків, які наведено рис. 4.
Аналіз результатів інтенсивності зношування відремонтованих штокових
ущільнювальних вузлів показує, що зносостійкість штокових ущільнювальних вузлів,
відновлених плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і остаточною обробкою поверхнево-пластичним деформуванням або нанесенням полімерного покриття
(лак ФБФ-74Д) на поверхню штока й ущільнювальне кільце, не нижче зносостійкості
нових стандартних штокових ущільнювальних вузлів. При цьому зносостійкість штока, відновленого плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і полімерним покриттям ФБФ-74Д значно перевищує зносостійкість штока, відновленого плазмовим
наплавленням з наступним шліфуванням і пластичним деформуванням.
В цілому проведені експериментальні дослідження з обґрунтування
ефективних способів забезпечення герметичності та підвищення зносостійкості ущільнювального вузла гідравлічних циліндрів дають можливість зробити наступні висновки:
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Рис. 4 – Інтенсивність
зношування поверхні штоків:
еталонних (1); відновлених
плазмовим наплавленням з
наступним шліфуванням і ППД
(2); відновлених плазмовим
наплавленням з наступним
шліфуванням і полімерним
покриттям ФБФ-74Д (3).
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1. Результати випробувань із прикладанням бічного навантаження без тиску
робочої рідини показали, що штокові ущільнювальні вузли, укомплектовані штоками, відновленими плазмовим наплавленням, з наступним шліфуванням і нанесенням
полімерного покриття на поверхню штока й гумового ущільнювального кільця мають кращу герметичність, ніж штокові ущільнювальні вузли з еталонними (хромованими) штоками і зі штоками, відновленими плазмовим наплавленням з наступним
шліфуванням і ППД.
2. Результати випробувань на зносостійкість штоків, оброблених за технологією виготовлення, відновлених плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням
і ППД, відновлених плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і покриттям
полімером (лак ФБФ-74Д) показали, що інтенсивність зношування відновлених штоків нижче інтенсивності зношування еталонних штоків.
3. Герметичність і зносостійкість штокових ущільнювальних вузлів, відновлених плазмовим наплавленням з наступним шліфуванням і остаточною обробкою
поверхнево-пластичним деформуванням або нанесенням полімерного покриття (лак
ФБФ-74Д) на поверхню штока й ущільнювальне кільце, не нижче герметичності й
зносостійкості нових стандартних штокових ущільнювальних вузлів.
4. Рекомендувати спеціалізованим ремонтним підприємствам з ремонту гідравлічних циліндрів, для відновлення штокових ущільнювальних вузлів, застосування плазмового наплавлення з наступним шліфуванням і нанесенням полімерного
покриття (лак ФБФ-74Д) на поверхню штока й ущільнювального кільця.
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Багаторічна практика експлуатації роздільно агрегатної гідравлічної системи трактора показала, що серед агрегатів і деталей гідросистем і гідроприводу
найменш надійними і недовговічними є насоси, у тому числі й шестеренні модифікації НШ-У [1]. До основних причин, які обумовлюють втрату роботоздатного
стану насоса слід віднести зношення колодязів корпуса та деталей качаючого вузла
насоса. Зміна структурних параметрів технічного стану деталей насоса приводить
до зростання зазорів, через які збільшуються витоки робочої рідини із зони високого тиску до зони низького, що приводить до зменшення об’ємного коефіцієнта
подачі насоса і втрати його роботоздатності в цілому [2].
Дослідженнями в роботах [1,2] також встановлено, що основний об’єм
втрат робочої рідини в качаючому вузлі насоса обумовлюється зношенням деталей в
спряженнях «поверхня колодязя корпуса-зуб шестерні» (радіальний зазор), «торець
шестерні-торець втулки (торець компенсатора)» (торцевий зазор).
Таким чином для відновлення роботоздатного стану насоса в першу чергу
необхідно відновити деталі, технічний стан яких впливає на радіальний та торцевий
зазори в качаючому вузлі.
Аналіз існуючих технологічних процесів ремонту насосів показує, що
для насосів модифікації НШ-У найбільш трудомістким являється ремонт колодязів корпуса, які обумовлюють зростання радіального зазору в качаючому
вузлі. Це обумовлюється конструктивними особливостями корпуса (виготовлений з алюмінієвого сплаву Ал-11 або Ал-9 литтям у кокіль з послідуючою
термообробкою для досягнення твердості НВ 76...107, а також гідроабразивним спрацюванням поверхні колодязя, який характеризується нерівномірністю зношення) [3].
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При значних зношеннях бокових поверхонь колодязів корпусу на спеціалізованих ремонтних підприємствах застосовується спосіб пластичного деформування з
попереднім нагріванням корпуса та обтисканням його в гарячому стані з послідуючим термічним та механічним обробленням [4].
До недоліків даного способу слід віднести значну трудомісткість робіт, а також
складність при повторному відновленні корпусів з застосуванням даного способу.
Меншим за трудомісткістю є спосіб ремонту корпусів шестеренних насосів,
який полягає в відновленні зношених поверхонь колодязів полімерно-композитним
покриттям на основі епоксидної смоли з наповнювачем з алюмінієвої пудри або залізного порошку, пластифікатору та затверджувача, яке наноситься шпателем з послідуючою механічною обробкою під зменшений ремонтний розмір [5].
Недоліком даного способу є значна ймовірність відокремлення полімерного
покриття від корпусу в результаті температурного та статодинамічного навантаження, що зменшує експлуатаційну довговічність насосу.
Із проведеного аналізу способів відновлення колодязів корпуса насоса НШ-У,
випливає, що їх реалізація супроводжується значною трудомісткістю, а післяремонтна довговічність не відповідає заданим показникам надійності.
В зв’язку з цим метою роботи є зменшення трудомісткості ремонту корпуса
насосу модифікації НШ-У та підвищення його післяремонтної довговічності за рахунок обґрунтування ефективного способу відновлення корпусу насоса.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: обґрунтувати ефективний спосіб відновлення внутрішньої поверхні колодязя корпуса
насоса; провести лабораторні дослідження довговічності корпусу при відновленні запропонованим способом.
На основі аналізу існуючих способів відновлення колодязів корпусів насоса на нашу думку, більш ефективний є спосіб оброблення корпуса гідравлічнопластичним деформуванням спеціальною оправкою з корончатими видавлювачами,
які розміщують по колу через 45o і приводять в дію гідравлічним ударом. Після чого,
оброблену поверхню знежирюють і на неї наносять полімерно-композитне покриття,
яке піддають термофіксації і механічно оброблюють під номінальний або ремонтний
розмір, отримуючи робочу поверхню колодязя в вигляді чергування дільниць металу корпуса та полімерно-композитного покриття з кроком розміщення виступів та
впадин корончатих видавлювачів [6].
Для реалізації даного способу розроблюється гідропластична оправка, зовнішній вид якої представлено на рис.1.
Вона включає в себе вісь 1, на якій розміщується циліндричний корпус 2 в пазах 3 якого встановлюють манжети 4, які виготовлені з пружньодемпфуючого матеріалу і містять в собі пружну стальну пластину 5 і формують камери 6 гідропластичного
деформування гідравлічним ударом. Корончатий видавлювач 7 нероз’ємно з’єднаний
з манжетою 4. В нижній частині вісі 1 встановлено ущільновально-приставне дно 8,
яке нижньою поверхнею упирається в кільцевий виступ 9, верхнюю через прокладку
10, з’єднується з циліндричним корпусом 2. В верхній частині якого розміщена прокладка 11 на яку вкладають розподільник 12 та кришку 13, герметичність з’єднання
яких забезпечують ущільнювальними кільцями 14 та 15. На кришку 13 встановлюють штуцера 16 для подачі і відведення робочої рідини в режимі гідравлічного удару.
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Рис. 1. – Зовнішній вид гідропластичної оправки з корончатим видавлювачем: 1- вісь;
2 – циліндричний корпус; 3- паз; 4- манжети 4; 5- пружну стальну пластину; 6- камери
гідропластичного деформування; 7- Корончатий видавлювач; 8- ущільнювальноприставне дно; 9- кільцевий виступ; 10,11 – прокладки; 12 – розподільник; 13- кришка;
14, 15 – ущільнювальні кільця; 16 – штуцер; 17 – шайба; 18 – гайка.

Кришка 13 притискається до нижнього плоского розподільника 12 шайбою 17 за допомогою гайки 18.
Гідропластична деформація проводиться наступним чином. Проводять складання оправки. На кільцевий виступ 9 вісі 1 укладають ущільновально-приставне
дно 8 і прокладку 10 на яку встановлюють циліндричний корпус 2 з манжетами 4 та
корончатими видавлювачами 7. Зверху циліндричного корпусу 2 розміщують прокладку 11 та розподільник 12 з кришкою 13.
Останню підтискають гайкою 18 до плоского розподільника 12, що забезпечує герметичність з’єднання між плоским розподільником 12, прокладкою 11 і циліндричним корпусом 2, та між плоским розподільником 12, ущільнювальними кільцями 14 та 15 і кришкою 13. В останній, на внутрішній поверхні розміщені кругові
канали 19 та отвори 20 для підведення робочої рідини до камер 6 гідро-пластичного
деформування.
В колодязь корпусу, який нерухомо фіксується в спеціальному пристрої вводиться гідропластична оправка концентрично вісі колодязя і нерухомо фіксується.
Після чого до штуцера 16 кришки 13 подається робоча рідина в режимі гідравлічного
удару, та розподіляється плоским розподільником 12 до камер 6 гідропластичного
деформування, і переміщує манжети 4 разом з корончатими видавлювачами 7 до робочої поверхні колодязя корпусу насоса, виконуючи пластичне деформування вдавлюванням. В результаті чого, матеріал колодязя корпусу переміщується до впадин
корончатих видавлювачів 7 в сторону зменшення внутрішнього діаметру колодязя.
Після завершення гідравлічного удару, пружна стальна пластина 5 повертається в початкове положення, забезпечуючи відведення корончатих видавлювачів 7 від колодязя корпусу насоса.
Гідро-пластичну обробку робочої поверхні колодязя корпусу проводили з
різним ступенем деформації (20 %, 40 %, 60 %.).
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Ступінь деформації визначали виходячи із врахування деформації на границю текучості матеріалу (ε Т ) і миттєвого навантаження (Pроб ). Тобто процеси пластичної деформації виникнуть при умові Pроб f ε Т . Тоді для отримання 20 % ступеня
деформації необхідно збільшити робоче навантаження (Pроб ) на 20 %. Так для алюмінієвого сплаву (ε Т ≈ 20 кгс мм 2 ).
Оброблена пластичним деформуванням поверхня колодязя корпусу знежирюється і на неї наноситься полімерно-композитне покриття, яке підлягає термофіксації при температурі 120-200 0С.
Відновлений колодязь корпусу механічно обробляють розточуванням під
номінальний або ремонтний розмір, отримуючи робочу поверхню колодязя в вигляді чергування дільниць металу корпусу та полімерно-композитного покриття
з кроком розміщення корончатих виступів та впадин видавлювача, що збільшує
експлуатаційну довговічність відновленого корпусу насоса в результаті зростання якості фіксації полімерного композиту в впадинах корпусу, збільшення міцністних показників робочої поверхні колодязя за рахунок наявності металевих
дільниць в відновленій поверхні, та зменшення гідроабразивного зношення пар
тертя в результаті втиснення абразивних частин, більших ніж зазор в спряженнях, в матеріал полімерної композиції.
Дослідження впливу попереднього пластичного деформування (ПД) робочої
поверхні колодязя корпусу на тертя і зношення поверхонь зразків із алюмінію і контрзразків із сталі 40Х проводили на машині тертя МТУ- 01 (ТУ 4271-001- 290346000) за
відомими методиками [7].
Матеріал для виготовлення контрзразків – сталь 40Х ГОСТ 4543-71, твердістю HRC 50-55 і шорсткістю робочої поверхні Ra = 0,32 мкм . Матеріал для виготовлення зразків – сплав Ал-11 ГОСТ 1583-93.
Дослідження проводили таким чином. На початку проводили припрацювання випробовуваних з’єднань, при поступовій зміні навантаження від 20 до 200 Н з
інтервалом 20 Н. Закінчення припрацювання фіксували по стабілізації сили тертя в
зоні контакту зразка з контрзразками. Припрацювання проводили з використанням
мастила МГ-10В – ГОСТ 20779.
Сумарний знос зразків і контрзразків по масі визначали зважуванням на лабораторних вагах Setra E − 500 з погрішністю не більше 0,002 г.
Результати проведених досліджень, впливу попередньої пластичної деформації (ППД) на тертя і знос алюмінію і сталі при різних ступенях попереднього зміцнення алюмінію, режимах вантаження і середовищах представлені на (рис. 2).
Аналіз графічних зображень показує, що при терті поверхонь, які не змащуються в діапазоні швидкостей ковзання 0,3-2 м/с зношення алюмінію, обробленого пластичним деформуванням зменшується в 4-5 разів. Мінімальне зношення
наблюдається при ступені пластичної деформації, який становить 60 %, що обумовлюється швидкістю процесу деформації і формуванням мілкодисперсної кришталевої решітки.
Даний ефект наблюдається і при роботі пари тертя в умовах граничного мащення при малих швидкостях (рис.3).
Такий стан справи обумовлюється тим, що явища схоплювання супроводжують окислювальне зношування.
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Рис. 2. – Залежність зносу алюмінію при
сухому терті з Р = 0,2 МПа (матеріал валу –
сталь 40Х) від швидкості ковзання і ступеня
пластичної деформації,%: 1-0; 2 – 20; 3 – 40;
4 – 60.

Рис.3. – Залежність зносу алюмінію
при терті з мащенням при Р = 0,8 МПа
(матеріал валу – сталь 40Х) від
швидкості ковзання і ступеня пластичної
деформації,%: 1-0; 2 – 30; 3 – 60.

Порівняльну зносостійкість поверхонь зразків визначали проведенням дослідження на протязі 50 год. при контактному тиску Р = 0,2МПа і швидкості ковзання 1,0 м/с. Результати досліджень показали, що після 50 год. випробовувань в парах
тертя зі зміцненими зразками пластичним деформуванням наблюдається не значне
зношення контрзразка на 10…15%, а зношення з’єднання зі зміцненими зразками
зменшується в 2,5 рази в порівнянні з еталонними парами.
Проведені дослідження з обґрунтування ефективного способу ремонту корпуса
насоса гідравлічних насосів модифікації НШ-У дозволяють зробити наступні висновки:
1. Розроблення технологічного процесу відновлення колодязя корпуса насоса НШ-У застосуванням гідро-пластичного деформування дає можливість збільшити коефіцієнт відновленності деталі (корпуса) на ремонтних підприємствах, та збільшити ресурс відремонтованих насосів за рахунок покращення фізико-механічних
властивостей відновленої поверхні колодязя.
2. При терті поверхонь, які не змащуються в діапазоні швидкостей ковзання
0,3-2 м/с, зношення алюмінію обробленого пластичним деформуванням зменшується
в 4-5 разів. Мінімальне зношення наблюдається при ступені пластичної деформації,
який становить 60 %, що обумовлюється швидкістю процесу деформації і формуванням мілкодисперсної кришталевої решітки.
3. Порівняльна зносостійкість поверхонь зразків показує, що після 50 год.
випробовувань в парах тертя зі зміцненими зразками пластичним деформуванням
наблюдається не значне зношення контрзразка на 10…15%, а зношення з’єднання зі
зміцненими зразками зменшується в 2,5 рази в порівнянні з еталонними парами.
4. Збільшення експлуатаційної довговічності відновленого корпусу насоса забезпечується в результаті зростання якості фіксації полімерного композиту в
впадинах корпусу, збільшення міцністних показників робочої поверхні колодязя за
рахунок наявності металевих дільниць в відновленій поверхні, та зменшення гідрообразивного зношення пар тертя в результаті втиснення абразивних частин, більших
ніж зазор в спряженнях, в матеріал полімерної композиції.
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Гідророзподільники виконують функцію керування гідравлічним приводом,
забезпечуючи розподілення потоку робочої рідини від насосу до силових гідроциліндрів. В роздільно-агрегатних гідравлічних системах вітчизняних тракторів застосовуються розподільники Р-80 та Р-160 (з пропускною здатністю відповідно 80 л/хв.
та 160 л/хв. ).
В процесі експлуатації тракторів, відмови, які припадають на долю гідроприводу становлять 3-7 % від загального числа відмов сільськогосподарських тракторів
(МТЗ-80, МТЗ-82), 9-16 % промислових (Т-130) [1]. При цьому детальний аналіз показує, що 20 % відмов гідросистеми обумовлюється втратою роботоздатності гідророзподільника, а дійсний ресурс роботоздатних агрегатів значно менший нормативного, який становить 8 тис. мото-год. [2].
Вихід з ладу гідравлічного розподільника, як правило супроводжується значними втратами часу в зв’язку з простоюванням мобільної машини в очікуванні
усунення несправності. Являється явним, що втрати часу пов’язані з відновленням
роботоздатного стану гідророзподільника в значній мірі будуть обумовлюватися ремонтною технологічністю його деталей, технічною підготовкою виробничого підрозділу, який спеціалізується по ремонту гідравлічних розподільників, а також прийнятими технологічними процесами для ремонту та відновлення їх деталей.
Аналіз технологічних процесів, які реалізуються для відновлення роботоздатного стану гідророзподільників, проводиться в роботах [3,4,5]. Авторами в основному розглядаються загальні технологічні процеси, які знайшли реалізацію на ремонтних підприємствах, їх ефективність з точки зору довговічності. При цьому не
достатньо звернуто увагу на функціональну залежність між ремонтною технологічністю деталей і способами їх ремонту, які забезпечують необхідну післяремонтну
довговічність.
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В цілому проведений аналіз технологічних процесів, показує, що вони сформовані без врахування оцінки ремонтної технологічності деталей гідророзподільника, реалізація якої забезпечить зниження трудомісткості ремонтних робіт та їх собівартості і забезпечить необхідну післяремонтну довговічність.
Метою роботи є – визначення факторів, які впливають на оцінку ремонтної
технологічності ресурсолімітуючих деталей гідравлічних розподільників і обґрунтування заходів з впливу на них, для підвищення ефективності технологічних процесів
з їх ремонту.
Оцінка ремонтної технологічності деталей характеризується пристосованістю
їх до відновлення роботоздатного стану. На ремонтну технологічність деталей
впливають конструктивні і технологічні особливості, ступінь зношення і
пошкодження.
Для визначення критеріїв оцінки ремонтної технологічності деталей
розглянемо наступні види ремонтних дій. Роботи пов’язані з відновленням робочих
поверхонь деталей (технологічні процеси підготовки деталі до нарощування нового
шару метала, механічна обробка для придання деталі необхідного розміру та фізикомеханічних властивостей і якості робочій поверхні тертя. Ці операції являються
основними, а трудомісткість їх виконання складе ( ). Одночасно в процесі ремонту
деталей виникають допоміжні операції, проведення яких обумовлено необхідністю
створення нових установчих баз, допоміжних контрольних операцій пов’язаних з
особливістю конструкції деталі, і які не передбачені технологією їх виготовлення. Їх
трудомісткість складе (
).
Для визначення впливу конструкції і технології виготовлення деталі на її ремонтну технологічність представимо всю трудомісткість з відновлення роботоздатності в наступному вигляді:
,
(1)
де
– трудомісткість відновлення роботоздатного стану деталі, люд. – год;
– трудомісткість робіт, направлених на відновлення робоздатного стану
деталі, які передбачені конструктивними особливостями деталі, люд. – год;
– трудомісткість робіт, що витрачається при відновленні роботоздатного
стану деталі, не передбачених конструкцією і технологією її виготовлення, люд. – год.
Для виявлення впливу технічного стану деталей, які поступають до ремонту,
на ремонтну технологічність необхідно визначити ймовірність появи наступних несумісних дій: деталь являється придатною без ремонту
; деталь потребує ремонту
; деталь непридатна
. Згідно теореми суми ймовірностей:
.
Значення цих ймовірностей визначається за виразами [6]:
(2)
де пз – загальна кількість деталей одного найменування, які поступають до
ремонту, од;
пп – кількість придатних без ремонту деталей, од;
пр – кількість деталей, які потребують ремонту, од;
пнп – кількість непридатних деталей, які потребують заміни,од.

43

Zbiór artykułów naukowych.
Таблиця 1 –
Ймовірності технічного стану деталей гідравлічних розподільників Р-80

№ п/п

Найменування деталі

1
2
3
4
5

Корпус гідророзподільника
Золотник
Перепускний клапан
Гніздо клапана
Важіль керування

Деталь являється придатною
без ремонту
.
0
0
0
0
0,14

Деталь потребує
ремонту
.
0,83
0,94
0,91
0,88
0,78

Деталь
непридатна
.
0,17
0,06
0,09
0,12
0,08

В процесі ремонту гідравлічних розподільників модифікації Р-80, основний
об’єм робіт припадає на відновлення деталей спряжень «золотник-корпус», «перепускний клапан-гніздо», а також сферичної поверхні важелів керування.
В зв’язку з цим, нами проводився аналіз технічного стану гідравлічних розподільників Р-80, які поступали до ремонту. Ймовірність технічного стану деталей
визначалася, проведенням дефектувальних робіт, за відомими методиками [3,4,5].
Результати ймовірностей технічного деталей гідравлічних розподільників Р-80 представлені в табл.1.
Проведений аналіз табл.1 показує, що практично всі деталі гідравлічного розподільника потребують ремонту. Це обумовлюється тим, що на робочих поверхнях
всіх деталей мають місце сліди гідроабразивного спрацювання, для усунення яких
необхідне застосування шліфувальних операцій при відновленні деталей способом
ремонтних розмірів, або відновлювальних операцій з послідуючою механічною обробкою.
Кількість деталей, технічний стан яких відновлюється, обумовлюється технологією відновлювальних робіт. На спеціалізованих підприємствах для відновлення
робочих поверхонь деталей застосовується спосіб ремонтних розмірів для деталей
спряження «корпус-золотник» (пояски золотників з невеликими зносами відновлюють шліфуванням до виведення спрацювання, а із значним зношенням золотників –
нарощуванням поясків осталюванням або хромуванням з наступним шліфуванням),
отвори корпуса оброблюються хонінгуванням до виведення слідів спрацювання. Деталі спряження «перепускний клапан-гніздо» відновлюються способом вільних ремонтних розмірів, який характеризується шліфуванням конусної поверхні клапана
до видалення слідів спрацювання та шліфуванням гнізда на плоскошліфувальному
верстаті до утворення гострої кромки. Сферичну поверхню важеля керування відновлюють при незначному спрацюванні механічним обробленням на токарному
верстаті з застосуванням фігурного різця, а при значному зношенні сферичної поверхні – нарощуванням сферичної поверхні гальванічним способом з наступною механічною обробкою.
Кількісна оцінка ремонтної технологічності деталі визначеного найменування
буде формуватися з врахування її технічного стану при потраплянні до ремонту, пристосованості їх конструкції і технології виготовлення до відновлення, складності ремонтного обладнання та економічної доцільності ремонту. З врахуванням вище наведених факторів показник ремонтної технологічності можна визначити за виразом [6]:
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,

(3)

т – кількість основних операцій, які застосовуються для відновлення роботоздатності деталі, од;
z – кількість допоміжних операцій, які застосовуються для відновлення роботоздатності деталі, од;
– трудомісткість i -ї основної операції з відновлення деталі, люд.–год;
– трудомісткість j -ї допоміжної операції з ремонту деталі, люд.–год;
– коефіцієнт кваліфікації робіт i -ї операції при ремонті деталі;

K o – коефіцієнт складності обладнання та оснастки;
K e – коефіцієнт економічної доцільності ремонту.
Трудомісткість основних операцій для відновлення корпусу гідророзподільника (який має найбільший показник непридатних до відновлення деталей) складе
.(включають в себе очисні операції, дефектувальні, відновлювальні). Трудомісткість допоміжних операцій, яка включає в себе притирку золотника до
отвору корпуса складе
Коефіцієнт кваліфікації робіт (

) визначається за виразом [6]:
,

ті, грн;

де

(4)

– тарифна вартість робіт за найнижчим розрядом кожної спеціальнос-

– тарифна вартість робіт за фактичним розрядом відповідно технологічному процесу ремонту деталі, грн.
Технологічний процес ремонту гідравлічних розподільників характеризується застосуванням робітників високої кваліфікації – слюсарі п’ятого розряду за
тарифною сіткою, що обумовлюється складністю конструкції агрегатів, а також виготовленням деталей за високими класами чистоти поверхні.
Найменший розряд при ремонті гідроагрегатів відповідає третьому (слюсар
виконує зовнішню очистку агрегату, очистку деталей, підрозбирання та розбиранНайвищий (фактичний)
ня агрегатів), тарифна вартість робіт складає
розряд відповідає п’ятому (слюсар проводить дефектацію деталей, відновлення робочих поверхонь, складання агрегатів, випробування агрегатів та ін.). Тарифна вартість робіт для даного розряду складає
.
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Тоді коефіцієнт кваліфікації робіт (

) визначається:

Коефіцієнт складності обладнання та оснастки визначається за виразом [6]:
,

(5)

де
– вартість обладнання для обробки поверхонь, які відновлюються, при
виготовленні нової деталі (відновлювальними вважаються ті поверхні, які оброблюються для усунення дефекту при ремонті даної деталі), грн;
– вартість ремонтного обладнання для відновлення роботоздатності деталі згідно технологічного процесу ремонту, грн.
Розглянемо коефіцієнт складності обладнання для відновлення корпуса гідророзподільника, який має найбільшу ймовірність непридатного стану деталі (
). Робоча поверхня отвору корпуса працює з поясками золотника для забезпечення
герметичності потоку робочої рідини при її розподіленні до гідроциліндра. Втрата
роботоздатності даної деталі характеризується гідроабразивним зношенням робочої
поверхні отвору, що приводить до зростання зазору в з’єднанні «корпус-золотник» і
зростанню витоків робочої рідини. Отже для відновлення робочої поверхні отвору
корпуса гідророзподільника необхідно відновити геометричну форму отвору і клас
чистоти робочої поверхні не нижче дев’ятого. На заводах-виробниках для основної
обробки отвору корпуса застосовують вертикально-хонінгувальні верстати 3Б-833 з
алмазними брусками. Вартість даного обладнання складе
.
На спеціалізованому ремонтному підприємстві при наявності значного зношення поверхні отвору застосовують електроіскрове наплавлення з наступним хонінгуванням під номінальний розмір. Вартість обладнання для даної реалізації даної
технології складе
Отже згідно виразу (5) коефіцієнт складності обладнання та оснастки буде
дорівнювати:

разом:

Коефіцієнт економічної доцільності відновлення деталі визначається за ви,

(6)

– прейскурантна вартість нової деталі, грн(вартість корпуса гідророзде
подільника в );
– витрати на ремонт деталі, грн (обумовлюються технологією, яка застосовується для ремонту деталі, рекомендується
), за запропонованою технологією
Тоді коефіцієнт економічної доцільності відновлення деталі складе:
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Підставимо отримані значення до виразу (3) і визначимо показник ремонтної технологічності корпуса гідророзподільника (
):

Аналогічні розрахунки проводяться для інших деталей, ймовірності технічного стану яких представлені в табл.1, а отримані результати наводяться в табл. 2.
Аналіз отриманих результатів показує, що найменшу ремонтну технологічність
має важіль керування, що обумовлюється конструктивними особливостями даної деталі (зношується сферична поверхня важеля керування, відновлення якої характеризується складністю механічних операцій).
Також на ремонту технологічність впливають показники ймовірності непридатності деталей, які обумовлюються конструктивними особливостями деталей та
прийнятою технологією їх ремонту.
В цілому майже всі деталі гідророзподільника Р-80 мають відносно високий
показник ремонтної технологічності, що обумовлюється величиною допоміжної трудомісткості, яка додатково застосовує при ремонті даних деталей. Зниження кількості непридатних деталей та збільшення кількості деталей, які можуть бути відремонтовані, в значній мірі обумовлюється прийнятою технологією ремонту з врахуванням
способів відновлення робочої поверхні деталі.
Проведені дослідження оцінки ремонтної технологічності деталей гідравлічних розподільників Р-80 базуються на основі статистичного аналізу гідравлічних
агрегатів, які поступали на спеціалізоване ремонтне підприємство, та прийнятої технології відновлення роботоздатності деталей. Водночас отримані результати досліджень можуть мати не значні відхилення на які може впливати прийнята технологія
ремонту деталей на підприємстві, оснащеність його обладнанням та ін.
В цілому проведені дослідження оцінки ремонтної технологічності деталей
гідравлічних розподільників Р-80 дають можливість зробити наступні висновки:
1. Показник ймовірності придатності деталей показує, що основні деталі гідравлічних розподільників Р-80 потребують ремонту із-за наявності на робочих поверхнях основних деталей слідів гідроабразивного спрацювання, для усунення яких
необхідне застосування шліфувальних та хонінгувальних операцій, які відносяться
до відновлювальних операцій і обумовлюють
.
має важіль керування,
2. Найменшу ремонтну технологічність
що обумовлюється конструктивними особливостями даної деталі (зношується сферична поверхня важеля керування, відновлення якої характеризується складністю
механічних операцій).
3. На оцінку ремонтної технологічності деталей гідравлічних розподільників Р-80 основний вплив мають показники ймовірності придатності деталі та відновлення її роботоздатного стану, при цьому, останній буде впливати на показник
технологічності через трудомісткість допоміжних операцій, які застосовуються при
ремонті деталі і при цьому не передбачені в технологічному процесі виготовлення
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Таблиця 2
Результати оцінки ремонтної технологічності деталей

Критерії, які характеризують ремонтну технологічність
Найменування деталі
Корпус розподільника
Золотник
Клапан перепускний
Гніздо клапана
Важіль керування

0
0
0
0
0,14

0,83
0,94
0,91
0,88
0,78

1,38
1,31
0,70
0,64
0,65

0,41
0,41
0,17
0,12
0,14

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

1,43
1,23
1,21
1,18
1,20

0,60
0,60
0,59
0,59
0,48

0,55
0,53
0,52
0,52
0,50

даної деталі.
4. Ремонтна технологічність деталей гідравлічних розподільників Р-80 також
залежить від експлуатаційних факторів, до яких слід віднести своєчасність та якість
проведення технічних обслуговувань, технічний стан робочої рідини гідравлічної
системи, які обумовлюють ймовірність технічного стану деталей за яким оцінюється
їх подальший життєвий цикл.
5. Резервом для покращення показників ремонтної технологічності деталей
гідророзподільника Р-80, які лімітують його ресурс, слід вважати впровадження технологічних процесів, які розроблюються на основі прогресивних способів відновлення робочих поверхонь деталей, і реалізуються не залежно від характеру та виду їх
зношення, а також забезпечення виробничих підрозділів основним обладнанням та
оснасткою.
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Застосування гідравлічних трансмісій в мобільних машинах сільськогосподарського призначення, як вітчизняного так і закордонного виробництва, обумовлюється рядом переваг в порівнянні з механічними трансмісіями за рахунок безступеневого регулювання швидкості, та передачі крутного моменту на основних режимах
роботи машини. Як правило на сільськогосподарських машинах в своїй більшості
застосовуються двох агрегатні гідравлічні трансмісії, основними агрегатами яких являються аксіально-поршневий гідронасос та гідромотор (ГСТ-90, ГСТ-112, «Sauer»)
та інші.
В одночас на ряду з високим технічним рівнем гідравлічної трансмісії в умовах експлуатації виникають відмови, пов’язані з втратою роботоздатності аксіальнопоршневих гідромашин, на долю яких припадає близько 30 % всіх відмов [1].
При цьому аналіз технічного стану агрегатів гідравлічних трансмісій
(аксіально-поршневий гідронасос і гідромотор), які поступають на ремонт, показав,
що близько 18% агрегатів мають роботоздатний стан і потрапили до ремонту не обґрунтовано [1].
Такий стан справи обумовлюється тим, що для визначення технічного стану
агрегатів гідравлічної трансмісії в умовах експлуатації застосовуються не достатньо
ефективні методи та засоби їх діагностування [2], які не дають можливості виявити
дійсний технічний стан аксіально-поршневих гідромашин без їх підрозбирання безпосередньо на мобільній машині. Це пояснюється тим, що в своїй більшості втрата роботоздатного стану гідромашин обумовлюється об’ємними втратами робочої
рідини, які зростають в результаті зміни структурних параметрів технічного стану
деталей качаючих вузлів аксіально-поршневих гідромашин.

49

Zbiór artykułów naukowych.

Рис. 1. – Залежність тиску робочої рідини в дренажній магістралі за часом при переводі
гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний режим.

В деякій мірі питання визначення технічного стану поршневої гідромашини,
було вирішене в роботі [3], шляхом вимірювання величини пульсації тиску потоку
робочої рідини в напірній магістралі. Недоліком даного способу, являється те, що вимірювання пульсації тиску в напірній магістралі потребує відокремлення гідромашини від гідросистеми і додаткових втрат робочої рідини, що підвищує трудомісткість
і час діагностування технічного стану гідромашини. Крім того спосіб відноситься до
способів функціональної діагностики, які потребують забезпечення роботи гідромашини на функціональному режимі, що не завжди можливо і потребує значного часу
на реалізацію операцій діагностування.
Більш ефективним, по технічній суті і результату являється спосіб визначення технічного стану поршневої гідромашини по вимірюванню величини
пульсації тиску в дренажній магістралі, при дроселюванні потоку робочої рідини
в ній [4]. При цьому необхідно відмітити, що пульсація тиску робочої рідини, яка
обумовлюється зміною структурних параметрів технічного стану деталей качаючого вузла гідромашини, не буде відтворювати точну оцінку структурних параметрів технічного стану із-за обертання качаючого вузла і дроселювання потоку
робочої рідини.
Проведений аналіз способів діагностування аксіально-поршневих гідромашин за об’ємними втратами робочої рідини, показав, що це питання не достатньо
досліджене і являється актуальним і в наш час.
Метою роботи є підвищення точності і зменшення трудомісткості діагностування технічного стану аксіально-поршневої гідромашини за рахунок розроблення
ефективного способу діагностування.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: обґрунтувати діагностичний параметр контролю технічного стану аксіально-поршневої
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Рис.2- Гідравлічна схема стенда:1-елкетродвигун; 2,6,12,17- манометри; 3- гідронасос;
4,7- гідромотори; 5,19 – муфта; 8- дросель; 9,15- фільтри; 10- підкачуюча станція;
11,18 – витратоміри; 13 – теплообмінник; 14-бак; 16 – термометр.

гідромашини, який з максимальною точністю відображатиме технічний стан структурних параметрів технічного стану деталей спряжень качаючого вузла; провести експериментальні дослідження реалізації способу діагностування аксіально-поршневих
гідромашин з точки зору забезпечення точності діагностування та визначення трудомісткості операцій.
На основі аналізу існуючих способів діагностування агрегатів гідравлічних
трансмісій нами розроблено, на нашу думку, більш ефективний спосіб, який характеризується вимірюванням градієнту тиску робочої рідини в дренажній магістралі за
часом при переведенні аксіально-поршневої гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний режим [5].
В запропонованому способі [5] в якості еталонних аксіально-поршневих
гідромашин вибираються дві гідромашини – одна (нова), яка не була в експлуатації, друга, що знаходилась в експлуатації але за об’ємними витратами не досягла
граничного значення. На обох гідромашинах проводиться вимірювання зміни тиску робочої рідини в дренажній магістралі трансмісії
за часом, при переводі
гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний режим. Остання умова
характеризує стато-динамічний режим роботи гідравлічної трансмісії, який являється найбільш інформативним для контролю технічного стану агрегатів при їх діагностуванні.
Даний спосіб пояснюється графічно на рис.1., де зображено залежність тиску робочої рідини в дренажній магістралі за часом при діагностуванні аксіальнопоршневої гідромашини запропонованим способом.
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Нехай на новій гідромашині тиск в дренажній магістралі, при переводі гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний режим (з навантаженням), змінився з величини Ρ 0 до

за час ∆t . Величина

буде характеризувати зміну тис-

ку робочої рідини із дренажної магістралі аксіально-поршневої гідромашини з
зазорами, які закладені в її конструкцію. Для гідромашини, яка знаходилися в експлуатації і має більші зазори, той же тиск буде зафіксований не через інтервал часу

∆t , а за менший відрізок часу ∆t1 , і характеризувати зміну тиску буде величина
, при цьому градієнт

,а

.

Градієнт тиску робочої рідини із дренажної магістралі за часом при переводі гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний, становиться основним
критерієм в оцінці технічного стану аксіально-поршневої гідромашини. По величині
для аксіально-поршневої гідромашини, яка проходить діагностування, можна
зробити висновок про її фактичний стан, величину зношення деталей в спряженнях,
які обумовлюють об’ємні втрати і прогнозувати залишковий ресурс.
Для проведення експериментальних досліджень з реалізації розробленого
способу діагностування аксіально-поршневих гідромашин нами розроблюється конструкція стенда для обкатки та випробовування гідравлічних трансмісій, гідравлічна
схема якого наводиться на рис. 2.
Розроблена конструкція стенда забезпечує стато-динамічний режим роботи
аксіально-поршневих гідромашин за рахунок навантаження трансмісії технологічним гідромотором 7, який виконує функцію гальма.
Для реалізації способу діагностування аксіально-поршневих гідромашин підбиралися комплекти гідравлічних трансмісій, які знаходилися в експлуатації і за різних
причин були зняті з мобільних машин. Таких комплектів було підібрано тринадцять. Після проведення діагностування аксіально-поршневі агрегати розбиралися і виявлялася
причина втрати роботоздатного стану та технічний стан деталей качаючого вузла.
Результати проведених досліджень показали, що близько 40% агрегатів
втратили роботоздатний стан в результаті значного зношення деталей качаючого
вузла, що обумовило значні втрати робочої рідини і відповідно низький об’ємний
коефіцієнт подачі. Близько 45% гідравлічних трансмісій були не обґрунтовано зняті
з мобільних машин, так як причина втрати їх роботоздатного стану обумовлюється розрегулюванням клапанно-розподільчастих пристроїв, що вдалося виявити при
реалізації запропонованого способу діагностування. У 15% агрегатів гідравлічних
трансмісій причина втрати роботоздатного стану характеризується механічним зношенням шліцьових з’єднань валів аксіально-поршневих гідромашин та руйнуванням
підшипників качаючого вузла.
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При проведенні діагностувальних робіт також проводився хронометраж
операцій алгоритму діагностування технічного стану аксіально-поршневих гідромашин за запропонованим способом, з метою виявлення трудомісткості діагносту
вальних робіт. Результати хронометражу показали, що трудомісткість діагностування гідравлічної трансмісії по градієнту тиску робочої рідини із дренажної магістралі
за часом, при переводі гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний, на
30% менше за інші існуючі способи діагностування. В значній мірі це обумовлюється
суттєвим скороченням часу тривалості основної операції діагностування – контролю
тиску при переводі роботи гідромашини з холостого режиму на номінальний. Тоді як
в існуючих способах діагностування для контролю подачі аксіально-поршневого насоса необхідний час для виведення його на номінальний режим роботи і лише після
цього проводиться контроль заданих параметрів.
Проведені дослідження з обґрунтування ефективного способу діагностування технічного стану аксіально-поршневих гідромашин гідравлічних трансмісій мобільних машин дозволяють зробити наступні висновки:
1. Запропонований спосіб діагностування технічного стану аксіальнопоршневих гідромашин по градієнту тиску робочої рідини із дренажної магістралі
за часом, при переводі гідромашини з холостого режиму роботи на номінальний, дає
можливість зробити висновок про її фактичний стан, величину зношення деталей в
спряженнях, які обумовлюють об’ємні втрати і прогнозувати залишковий ресурс.
2. Результати проведених досліджень показали, що запропонований спосіб
діагностування технічного стану гідравлічних трансмісій дає точну оцінку технічного
стану структурних параметрів технічного стану деталей качаючих вузлів аксіальнопоршневих гідромашин, в порівнянні з існуючими способами діагностування.
3. Трудомісткість діагностування гідравлічної трансмісії по градієнту тиску робочої рідини із дренажної магістралі за часом, при переводі гідромашини з
холостого режиму роботи на номінальний, на 30% менше за інші існуючі способи
діагностування за рахунок суттєвого скороченням часу тривалості основної операції
діагностування – контролю тиску при переводі роботи гідромашини з холостого режиму на номінальний.
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Роздільно-агрегатна гідравлічна система трактора являється невід’ємною
конструктивною його складовою і в умовах експлуатації обумовлює надійність технічної системи в цілому. В умовах експлуатації ресурс гідросистеми трактора в значній мірі характеризується технічним станом гідронасоса, гідророзподільника та
силових циліндрів і в ряді випадків не досягає 2000 мото-год., проти нормативного –
6000…8000 мото-год. [1,2].
Відновлення роботоздатного стану агрегатів гідравлічної системи трактора
(шестеренні насоси модифікацій НШ-У, НШ-К, гідророзподільники Р-80,Р-160, гідроциліндри Ц-80, Ц-90 та ін.) проводиться на спеціалізованих підприємствах, що
обумовлюється високими вимогами до кваліфікації слюсарів, забезпеченістю технологічним обладнанням та пристроями і оснасткою для впровадження прогресивних
технологічних процесів.
В одночас аналіз експлуатаційної надійності відремонтованих гідроагрегатів за
відомими методиками [1], показує, що у агрегатів наблюдається прискорене зношення
ресурсолімуючих деталей та заклинювання пар тертя рухомих з’єднань, які визивають
непередбачені відмови і обумовлюють додаткове простоювання трактора в ремонті.
В ряді робіт [3,4] автори вважають, що від 60 до 90 % відказів гідроприводів
тракторів пов’язане з підвищеним забрудненням гідравлічних систем. При цьому на
їх думку джерелом забруднення являється в основному порушення умов експлуатації
(не своєчасна заміна фільтруючих елементів, порушення герметичності в з’єднаннях,
не дотримання технічних вимог при проведенні заміни робочої, відсутність операцій
з промивання гідравлічних систем), а також наявність залишкових забруднень, які
формуються в процесі ремонту гідравлічних агрегатів і розміщуються в внутрішніх
порожнинах агрегатів після проведення обкатки та випробування.
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Більш детальні дослідження
впливу забруднення гідравлічних систем
на післяремонтну довговічність гідравлічних агрегатів, на основі літературного
аналізу [1,2,5], показали, що питанням забезпечення та контролювання чистоти гідравлічних агрегатів та їх комплектуючих
в процесі ремонту приділено не достатньо
уваги.
В зв’язку з цим метою роботи являється забезпечення післяремонтної довговічності агрегатів гідравлічної системи
трактора за рахунок підвищення якості їх
очистки в технологічному процесі ремонту.
Для досягнення поставленої мети
необхідно вирішити наступні задачі: провести аналіз операцій технологічного процесу, які впливають на чистоту агрегатів
та деталей і виявити напрямки з її підвищення; провести експериментальні доРис.1 – Схема операцій багатостадійної
слідження з виявлення функціональної
очистки в технологічному процесі ремонту
залежності між якістю очистки агрегатів
гідравлічних агрегатів [1].
та технічним станом робочої рідини.
Технологія ремонту гідравлічних агрегатів характеризується більш високими вимогами до якості виконання ремонтних операцій, так як рухомі з’єднання пар
тертя виконані за високим ступенем точності і чистоти поверхні деталей.
В зв’язку з цим в технологічному процесі ремонту гідравлічних агрегатів застосовується багатостадійна очистка агрегатів та деталей для забезпечення якісного
проведення ремонту [1]. Її можна представити в вигляді схеми показаної на рис.1.
Детальний аналіз операцій очистки показує, що зовнішнє очищення агрегатів для проведення передремонтного діагностування забезпечує видалення забруднень з зовнішньої поверхні агрегату для зменшення трудомісткості робіт з монтажу
та демонтажу агрегатів. По результатам передремонтного діагностування близько
86% агрегатів відправляються на розбирання і очистку деталей для проведення дефектувальних робіт. Якість останніх в значній мірі залежить не тільки від видалення
механічних забруднень, а також наявності залишкових масляних плівок, ймовірність
яких зростає в результаті залишку робочої рідини в агрегатах після проведення діагностувальних робіт. В одночас наявність масляної плівки на деталях перед їх очищенням обумовлює забруднення очищаючої рідини, що також знижує якість очищення поверхні деталі і обумовлює частішу заміну миючого розчину.
Уникнення даних негативних явищ можливе за рахунок впровадження операції очищення (промивання) агрегатів перед їх розбиранням на деталі.
Операція очищення деталей перед відновленням, не залежно від способу відтворення геометричної форми та фізико-механічних властивостей деталі
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(механічна обробка під ремонтний розмір, нарощування зношеної поверхні електролітичним осадженням металу з послідуючою механічною обробкою та ін.) являється логічною для системи багатостадійної очистки деталей і підвищує якість
відновлення деталі.
Відновлені деталі поступають на комплектування і виконується складання
гідравлічного агрегату. Являється явним, що якість складання агрегату буде обумовлюватися, чистотою робочих поверхонь відновлених деталей. Так, на робочих поверхнях шестерень (цапфа шестерні, торець шестерні, та ін.) качаючих вузлів насосів
НШ-К, НШ-У, золотника гідророзподільника, штока гідроциліндра можуть мати місце плівки від мастильно-охолоджувальної рідини, яка застосовується при проведені
шліфувальних робіт.
В колодязях корпусів насосів модифікації НШ-У як правило після його розточування залишаються механічні забруднення, розмір яких перевищують 20 мкм.
Аналогічні забруднення мають місце і на поверхнях підшипникової та підтискної
обойм качаючого вузла насоса НШ-К, після розточування їх робочих поверхонь під
ремонтний розмір. Наявність залишкових абразивних забруднень, після механічної
обробки деталей, зустрічається також в гідроциліндрах (внутрішня поверхня корпуса), гідророзподільниках (отвори в корпусі під золотник).
Таким чином виявляється, що для забезпечення якості складання гідравлічних агрегатів виникає необхідність очищення деталей перед їх складанням. Дана операція характеризується застосуванням різноманітних способів очищення за фізикою
процесу, так як деталі мають різні геометричні форми та види забруднень (жирові
плівки, абразивні частини та ін.).
Після складання, всі агрегати не залежно від конструкції (гідронасос, гідророзподільник, гідроциліндр) проходять обкатку та випробування на стендах марки
КИ-4815М, в конструкції яких передбачається система очищення рідини за допомогою центрифугування. Отже зміна класу чистоти робочої рідини в процесі обкатки
агрегату до включення центрифуги стенду буде знаходитися в функціональній залежності від чистоти деталей та якості складання агрегату.
Для дослідження чистоти робочої рідини в процесі обкатки та випробування
відремонтованих шестеренних насосів (НШ-32-2) нами бралися проби робочої рідини з гідравлічних рукавів системи через 15 хвилин роботи стенда. Об’єм проби
складав
. Визначення концентрації забруднень по масі проводилося за
відомими методиками [5]. Гранулометричний склад визначався за допомогою мікроскопа МІМ-8М по методиці П. Н. Белянина [6].
Після закінчення обкатки насосу, на стенді включалась центрифуга системи
очистки робочої рідини і проводилось її очищення в відповідності до технічних вимог на обкатку та випробування наступного гідронасосу.
Результати дослідження технічного стану робочої рідини в процесі обкатки та випробовування насосів показали, що забрудненість робочої рідини в стенді
знаходиться в межах від 0,0310 до 0,0570 % по масі, що перевищує допустиму межу
13 класу чистоти в 6-12 разів. Таким чином джерелом зміни технічного стану робочої рідини являються забруднення, які виникають в процесі ремонту гідравлічних
агрегатів. Це підтверджується і результатами гранулометричного складу забруднень
робочої рідини, які представлені в табл.1.
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Таблиця 1
Гранулометричний склад забруднень робочої рідини при випробуванні насосів на стенді
КИ-4815-М

Кількість абразивних частиць по розмірам (мкм.)
10203040500-10
20
30
40
50
60
1
313
184
93
98
17
52
2
227
135
17
65
84
37
3
186
211
126
59
21
14
4
117
123
70
104
39
12
5
234
100
155
44
25
33
6
218
138
74
56
53
84
7
205
173
108
34
69
45
8
154
69
46
73
44
19
9
222
162
79
55
31
56
10
190
145
83
82
16
21
11
159
157
102
79
47
17
12
261
118
59
77
50
18
13
145
96
89
61
63
43
14
203
140
64
113
42
38
15
249
107
113
83
33
13
16
191
182
98
40
54
61
Середнє значення 204
140
86
69
43
35
№
Проби

6070
40
23
35
18
16
23
42
51
17
28
33
9
40
52
15
38
30

7080
19
27
7
18
31
14
28
19
13
20
17
13
21
9
16

80-90
18
13
18
22
16
24
19
7
11
17
8
23
12
16
14

На основі оброблення отриманих результатів отримано експоненціальне
розподілення частиць за розміром в робочій рідині випробувального стенду при обкатці гідравлічних насосів:
,
(1)
Аналіз гранулометричного складу забруднень показує, що основну частину забруднень робочої рідини становлять частинки розміром до 40 мкм, які вносяться агрегатами під час їх випробувань, збільшуючи забрудненість гідравлічної системи стенда.
Результати проведених досліджень підтверджують актуальність застосування операції очистки деталей перед їх складанням, а також вказують на необхідність
внутрішнього очищення (промивання) агрегатів після обкатки та випробування їх
на стенді в технологічному процесі ремонту. Застосування даної операції забезпечить
чистоту робочої рідини в гідравлічній системі трактора при встановленні і експлуатації агрегатів і в цілому підвищить післяремонтний ресурс агрегатів.
Впровадження запропонованих операцій багатостадійної очистки гідравлічних агрегатів в технологічному процесі їх ремонту можна представити графічно рис.2.
Проведені дослідження підвищення післяремонтної довговічності агрегатів
гідравлічної системи трактора при їх ремонті за рахунок обґрунтування ефективних
заходів з забезпечення їх чистоти дають можливість зробити наступні висновки:
1. Існуюча система багатостадійної очистки в технологічному процесі ремонту гідравлічних агрегатів гідравлічної системи трактора не на всіх операціях забезпе-

57

Zbiór artykułów naukowych.
чує необхідну якість очистки, що обумовлюється
конструктивними особливостями гідравлічних
агрегатів та умовами їх експлуатації.
2. До заходів, які забезпечать підвищення якості очищення деталей і агрегатів
безпосередньо при їх ремонті, слід віднести
впровадження в технологічний процес операцій очистки (промивання) агрегатів після передремонтного діагностування, для видалення
залишкових забруднень перед розбиранням,
що підвищить якість дефектувальних робіт, а
також операцію очищення деталей перед складанням агрегатів для видалення забруднень,
обумовлених технологічними операціями їх
відновлення.
3. Результати дослідження технічного стану робочої рідини в процесі обкатки та
випробовування насосів показали, що забрудненість робочої рідини в стенді знаходиться
в межах від 0,0310 до 0,0570 % по масі, яка
перевищує допустиму межу в 6-12 разів в результаті наявності технологічних забруднень в
агрегатах, які виникли в процесі їх ремонту, і
вказують на необхідність внутрішнього очищення (промивання) їх після обкатки та випробування на стенді в технологічному процесі ремонту, що забезпечить чистоту робочої
рідини в гідравлічній системі трактора при
встановленні і експлуатації агрегатів і в цілому
підвищить післяремонтний ресурс агрегатів.
4. Розроблена схема операцій багатостадійної очистки гідравлічних агрегатів та їх
деталей в технологічному процесі ремонту може Рис.2 – Рекомендована схема
бути рекомендована для спеціалізованих під- операцій багатостадійної очистки
приємств з технічного сервісу гідравлічних агре- в технологічному процесі ремонту
гатів, реалізація якої значно підвищить післяре- гідравлічних агрегатів
монтну довговічність агрегатів гідравлічної системи трактора.
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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЕМУЛЬСІЙНОГО КРЕМУ З ЛАНОЛІНОМ
Ключові слова / Keywords: ланолін / lanolin, емульсійний крем / emulsion
cream, структурно-механічні характеристики / structural and mechanical properties.
Найбільш поширеною формою випуску кремів є емульсія. Виробники в своєму асортименті мають різні типи емульсій, але практика показує, що споживачі частіше використовують емульсії першого типу «олія у воді». Емульсійні креми цього
типу мають ряд переваг в порівнянні не тільки з кремами другого типу «вода в олії», а
й іншими видами кремів. Такий крем легко видавлюється, гарно наноситься на шкіру
і швидко всмоктується, може мати різноманітний косметичний ефект, завдяки можливості введення речовин різних за фізико-хімічними властивостями. До переваг також можна віднести можливість отримання кремів необхідної консистенції.
Структурно-механічні характеристики крему визначають його поведінку при
технологічній обробці, зовнішній вигляд, легкість нанесення та ін. Емульсійний крем
являє собою стійку дисперсну систему, в якій рівномірно розподілені всі компоненти.
Структуроутворювачі – це речовини, які відповідають за структурномеханічні характеристики готового продукту. Вони можуть бути як натурального
(бджолиний віск, пектин, агар-агар та ін.) так і штучного (вазелін, парафін та ін.)
походження. Проте частіше виробники віддають переваги структуроутворювачам
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штучного походження, оскільки вони більш стійкі, зокрема мають підвищену термота кислотостійкість та ін.
Ланолін або вовняний жир – це структуроутворювач натурального походження, який має ряд переваг перед компонентами як натурального, так і штучного
походження – він стійкий до дії зовнішніх факторів, інертний, підвищує змішуваність жирової і водної фази, виступає в якості емульгатора та консерванту [1].
Метою роботи було дослідити вплив різної концентрації ланоліну на
структурно-механічні характеристики емульсійних кремів.
Об’єктами дослідження було обрано п’ять зразків емульсійного крему з вмістом ланоліну 0%, 4%, 8%, 12% і 16%. Готували по 100 см3 модельних систем емульсійного крему.
До жирової фази входили такі компоненти: ланолін, бджолиний віск, рицинова олія, стеаринова кислота, кокосова олія, олія зародків пшениці, мигдальна олія.
До водної фази входили такі компоненти: вода, гліцерин, КОН, емульгатор (ПАР).
Емульгування проводили за «гарячим/гарячим» режимом. Жирову і водну
фази нагрівали до температури 75…80° С. Після охолодження, отримували косметичний крем однорідної структури [2].
Дослідження реологічних властивостей проводили на віскозиметрі типу
«РЕОТЕСТ-2» за температури 20° С. Відповідно до в’язкості підбирали різні типи циліндрів [3].
За отриманими результатами будували повні реологічні криві залежності
градієнта деформації та в’язкості системи від напруги зсуву.
Висновки
Досліджено реологічні властивості п’яти зразків емульсійного крему, в яких
варіювали кількість ланоліну. Встановлено, що найбільш інтенсивні процеси структуроутворення відбуваються в зразках, з концентрацією ланоліну 0 та 4 %, крем з
вмістом ланоліну 12 та 16 % мав більш плинну консистенцію і м’яку пластичну структуру. Проаналізувавши отримані дані, для виробництва емульсійного крему в якості
структуроутворювача рекомендується застосовувати ланолін в кількості 8 %.
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ANALYSIS OF TRANSIENTS IN CASE OF CHANGING A PHASE OF POWER
SOURCE AT THE MOMENT OF CONNECTION WITH CABLE LINES
The article discusses the relevance of modeling and analysis of electromagnetic processes that occur at the moment of connection and switching of a transmission line in ultrahighvoltage three-phase electrical networks. A model was implemented using Matlab and MathCAd. By the example of a model the analysis of transients was performed. An approach for
limiting switching surges was examined.
Keywords: cable line, overvoltage, switching, range, high voltage.
Introduction. Electrical grids of high and super high voltage include cable power
lines that have vibrational properties because of containing concentrated and distributed
parameters. Vibrational properties don’t appear in normal mode of capacity transmission.
Planning and emergency switching are one of the main reason of fluctuations of electric
and magnetic energy stored in the reactive elements of the network. Each switching causes
a transition process what is often accompanied by overvoltage that can cause insulator
flashover.
The purpose of this paper is to analyze the transitional processes and the development
of methods of limiting switching surges. For simulation and analysis is appropriate to use
specialized packages Matlab and Mathcad software.
Materials and test results. The transition process that occurs when connecting the
cable line to the buses station or substation, shown on the Figure 1.
Аn open line of length l is connected to a source of sinusoidal E.m.f. with internal
inductance Lu . Maximum voltage can be found if we know the transient voltage curve u(l, t).
Let’s write in operator form:
,
where T = Lu / Z C ;
source image.
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; Z C – line characteristic impedance; E(p) – E.m.f.
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e(t) Lu

u1(0,t)
u2(0,t)

Cable line

Zload

l

Figure 1 – Design model

When included in the maximum E.m.f.(φ=90 )
о

.
Using the decomposition theorem, we find the original:
,
where
– angular frequency of natural oscillation; Ains . com – the amplitude of installed component.
Line voltage contains a component off forced mode and first transient component:
,
where

, ω –source frequency,

(1)

- frequency of free oscilla-

tion,

– attenuation constant.
From (1) follows that the maximum voltage U max depends on function of switching
angle φ and the natural oscillation ω1. These parameters determine the amplitude of free
oscillations:
(2)
For actual conditions of cable lines power the ratio of the frequency of free oscillations to commercial frequency is usually greater than 1, h.e. ω1/ ω >1.
Analysis of the (2) allows us to say that if ω1/ ω >1, amplitude of the transient
component has upper-range value when switching angles close to 90оor 270о. If ω1/ ω < 1,
then the amplitude of the free component has lower-range value when switching angle φ
close to 0° or 180°.
In this paper we consider a three-phase cable line that was made of three singlephase cables with polymer insulation for voltage of 330 kV that was realized in Matlab [1].
Let’s consider the curves of the transition process in some special cases when cable
line is connected to the substation buses (Figure 2). As an example let’s analyze the connection of cable line to source when switching angles φ= 30°; 60°; 90° [2, 3]. Figure 2 (a, b,
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U, V

t, s

a)
b)
c)
Figure 2 – The curves of the transition process at the moment of connection CL with buses
substation a) φ =30о; b) φ =60о; c) φ =90о.

c) shows that when the value of switching angle is different from 90°, the value of natural
oscillation amplitude and the value of switching voltage on the insulation of the cable line
is lower.
At the moment of switching occurs over voltage transient so the measures to limit
the voltage surges are needed.
As can be seen from Figure 3a, when there is a switching connection of a threephase mains voltage to three-phase of the cable line 330 kV, ua(t) does not exceed the face
voltage since the switching angle equal to zero, h.e. φ =0о. Since a three-phase system E.m.f.
is a set of three sinusoidal E.m.f. of the same frequency and amplitude, phase-shifted by 120°
and 240о. Therefore ub(t) uc(t) have switching angle φb=240о, φc=120о. This demonstrates
that when the value of switching angle is different from 90, the value of switching over voltage is lower.
E.m.f. three-phase system is obtained by a three-phase generator. If each phase of
the cable line connected to the buses with a delay of 1/150 sec (120° and 240°), for all phases
the value of switching angle is zero (φ = 0 °), what will limit the switching voltage (Fig. 3b).
As can be seen from Figure 3b, the over voltage on the screen is reduced to 7 times
(from 80 kV, Figure 3a to 12 kV, Figure 3b).
U, kV

Voltage in
cable core

U, kV

Voltage in
cable core
Voltage on
cable screen

voltage on
cable screen
t, s

t, s

a
Figure 3 – The over voltage curves of the transient
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Conclusions.
1. The impact of switching angle is justified when connecting the cable line to the
power supply. This demonstrates that when the value of switching angle is different from 90,
the value of switching voltage is lower.
2. Switching connection of the cable line to the substation buses with a time delay from
the initial phase to 1/150 sec, that provides the ability to restrict arising switching voltage.
3. The approach to limit switching voltage in three-phase cable lines of 330kV is
considered.
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ТЕХНІКО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
НА БАЗІ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Анотація: Досліджено техніко-економічні показники генераторів електричної енергії та енергетичні характеристики статичних збуджувачів. Здійснено порівняльну оцінку застосування симетричних і несиметричних мостових збуджувачів.
Ключові слова: автономна система електроживлення, синхронний генератор, техніко-економічні показники.
Annotation: Engineering-and-economical performance of electric energy generators
and power characteristics of static exciters have been investigated. The comparative estimation
of symmetric and asymmetric bridge exciters application has been made.
Keywords: Autonomous power-supply system, synchronous generator, engineering-and-economical performance.
Вступ. Важливе місце в стратегії розвитку електроенергетики України займають
автономні системи електроживлення (АСЕ). Необхідність в АСЕ виникає там, де технічно неможливо або економічно невигідно використовувати централізоване електроживлення. У зазначених системах електроживлення можуть застосовуватись синхронні (СГ)
та асинхронні генератори (АГ), а також машини постійного струму (МПС) [1, 2].
В якості джерел електроживлення на базі машин постійного струму доведена необхідність використання спеціалізованих модулів зв’язку для енергетичного
узгодження по напрузі й частоті двох енергетичних об’єктів, що є недоцільним для
створення джерела електричної енергії.
Асинхронні генератори, не дивлячись на простоту конструкції вимагають
спеціальних регуляторів ємнісного струму у вигляді конденсаторних батарей, комутуючої апаратури, мають проблему стабілізації напруги та частоти при пуску асинхронних двигунів значної потужності [3].
Суттєвим недоліком асинхронного генераторного комплексу (АГК) є низька
перевантажувальна здатність [4]: безаварійна робота АГК можлива при підключенні
АД – РАД/РG≤0,2; для двигунів постійного струму ДПС – РДПС/РG≤0,4; для споживачів
із статичним навантаженням – РС/РG≤0,6, де РАД, РДПС, РС, РG – відповідно потужності
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асинхронного двигуна, двигуна постійного струму, споживачів зі статичним навантаженням та номінальна потужність асинхронного генератора.
Синхронні генератори мають можливість глибокого незалежного регулювання струму збудження, а відповідно, напруги на затискачах генератора; на відміну
від асинхронних генераторів та генераторів постійного струму, синхронні генератори
можуть витримувати значні миттєві перевантаження за потужністю.
Недоліком СГ є інерційність обмотки збудження, а стала часу СГ для промислового виробництва електроенергії сягає 3…5 с. Для компенсації інерційності
обмотки збудження з метою підвищення стійкості та стабілізації вихідної напруги
генератора застосовують релейне або параметричне форсування напруги збудження
та системи автоматичного регулювання збудження (АРЗ) впливом на кути керування
збуджувача. Оскільки, коефіцієнт форсування за напругою лежить в межах 3…5 в.о.
Таблиця 1 – Енергетичні показники мостових збуджувачів в номінальних режимах
роботи [5]
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Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта потужності від діапазону регулювання

в залежності від потужності СГ, що веде до значних кутів керування тиристорами
збуджувача в номінальному режимі і викликає споживання значної реактивної потужності збуджувачем і зниження енергетичних показників.
Для підвищення енергетичних показників системи збудження застосовують
двогрупові схеми, які містять робочу та форсувальну групу вентилів. Причому, форсувальна група отримує живлення через вольто-добавочні трансформатори від випрямівного трансформатора.
В існуючих схемах збуджувачів з тиристором в нульовій точці трансформатора в номінальному режимі СГ, збуджувач працює по трифазній нульовій схемі, а в
форсувальному – по трифазній мостовій. Однак, в обох випадках змінюється тільки
силова схема без зміни параметрів контуру збудження, при цьому керування здійснюється кутами відпирання тиристорів [5].
Ціль та задачі дослідження. Мета роботи полягає в покращенні технікоенергетичних показників автономні системи електроживлення шляхом зміни силової схеми та параметрів контуру збудження синхронного генератора.
Результати роботи. Здійснено порівняльну оцінку енергетичних показників систем збудження синхронних генераторів.
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Рисунок 2 – Залежність коефіцієнта потужності від кута регулювання

Формули для визначення енергетичних показників мостових симетричних
та напівкерованих збуджувачів наведені в (табл. 1).
Приймаючи діапазон регулювання D = 0,5, отримаємо для номінального режиму збудження як основного режима роботи АСЕ наступні показники (табл. 1).
Розглянемо енергетичні показники симетричного і не симетричного збуджувачів (рис. 1, 2).
Аналіз наведених співвідношень показує, що при рівних значеннях діапазону
регулювання напруги істотним недоліком сучасних симетричних мостових збуджувачів СГ у порівнянні з несиметричними є значне зниження коефіцієнта потужності
на 13,59 % і зростання реактивної потужності на 42,29 % (рис. 1, 2).
Побудовані залежності доводять переваги використання несиметричних
збуджувачів в порівнянні з симетричними.
Висновки
1. Аналіз наведених співвідношень доводить, що при рівних значеннях
діапазону регулювання напруги збудження істотним недоліком сучасних симетричних мостових збуджувачів СГ у порівнянні з несиметричними є значне
зниження коефіцієнта потужності на 13,59 % і зростання реактивної потужності на 42,29 %.
2. При існуючих кратностях форсування по напрузі симетрично керовані тиристорні збуджувачі є значними споживачами реактивної потужності Qfн./Pfн = 1,6…
2,9, а споживана ними з генератора повна потужність перевищує активну потужність
збудження в 2…3,9 рази.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПІСЛЯРЕМОНТНОЇ НАДІЙНОСТІ ТУРБОКОМПРЕСОРІВ
ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
Проведено аналітичне дослідження надійності турбокомпресорів автомобільних двигунів та визначено шляхи подальшого підвищення показників їх надійності. За
результатами зібраної статистичної інформації про відмови деталей турбокомпресора, проведено статистичну обробку та визначено такі показники надійності як:
середнє напрацювання на відмову, визначено границі довірчої ймовірності розсіювання
показника надійності. Також запропоновано шляхи підвищення надійності турбокомпресорів дизельних двигунів.
Ключові слова / keywords: турбокомпресор / turbocharger, турбина / turbine,
вал турбокомпресора / shaft of the turbocharger, надійність / reliability, вид зносу / type
of wear, технічний стан / technical condition.
Турбокомпресор мабуть на сьогодні один із самих ефективних методів підвищення потужності та крутного моменту двигуна внутрішнього згорання не змінюючи його геометричні характеристики та конструкцію. Використання наддуву дає
змогу підвищити потужність двигуна до 30 % [1]. Тому їх використання набуває все
більшого розповсюдження і на даний час ступінь оснащеності двигунів агрегатами
наддуву становить 70 % [2], але нажаль якість виготовлення та надійність турбокомпресорів бажають кращого, бо строк служби більшості турбокомпресорів становить 62 % від гарантованого заводом виробником [1].
Це пов’язано з низькою якістю комплектуючих та складання, також з низькою культурою експлуатації такого складного агрегату як турбокомпресор. Турбо-
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Рис. 1. Розподіл відмов турбокомпресора ТКР

компресор працює в досить важких умовах, а саме: висока температура (за даними
[3] температура газів сягає 700 0С), великі знакозмінні навантаження та частота обертання, яка сягає 130000 хв-1.
За даними різних авторів відмови турбокомпресора коливаються в межах від
7 до 35 % [1, 3, 4] від загальної кількості відмов двигуна. Така розбіжність в дослідженнях вказує на необхідність проведення більш детальних досліджень, а саме досліджень слабких місць у турбокомпресора бо вони різняться на різних марках двигунів. Так на рис. 1 наведено розподіл відмов вузлів турбокомпресора сімейства ТКР.
Як видно з діаграми левова доля відмов припадає на підшипниковий вузол в
якому зношуються шийки валу та втулки. В основному це гідро абразивний знос та
температурні пошкодження про, що свідчать і дослідження ТОВ «Дніпротурбосервіс» рис. 2.
Дослідження відмов та поломок турбокомпресора вказують на те, що лімітуючими вузлами є крильчатка та підшипниковий вузол, а їх ремонт поглинає майже 60-65 % всіх витрат на ремонт тому дослідження надійності цих вузлів та пошук
шляхів її підвищення є актуальним питанням. Також авторами [5] встановлено, що
45 % деталей можливо відновити і вони мають не значний знос, який сягає 0,3 мм.
Для уникнення такого роду поломок та підвищення довговічності агрегатів
треба чітко знати коли проводити обслуговування агрегату та які роботи необхідно
провести, щоб подовжити термін роботи турбокомпресора.
Довговічність техніки кількісно оцінюється за допомогою двох показників:
ресурса як показника, пов’язаного з напрацюванням об’єкта та строку служби як показника, пов’язаного з календарною тривалістю експлуатації об’єкта.
Середній ресурс (строк служби) до ремонту Тдр – середній ресурс від початку
експлуатації об’єкта до його першого ремонту.
Середній ресурс (строк служби) між ремонтами Тмр – це середній ресурс між
суміжними ремонтами об’єкта.
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Рис. 2. Знос деталей турбокомпресора
а – температурна дія (перегрів), б – гідроабразивний знос поверхонь під підшипник,
в, г – гідроабразивний знос втулки.

Середній ресурс (строк служби) до списання Трсп – це середній ресурс від
початку експлуатації об’єкта і до його списання, обумовленого граничним технічним
станом.
Трγ – гамма-процентний (відсотковий) ресурс – це напрацювання, протягом якого об’єкт не досягне граничного технічного стану з заданою ймовірністю
γ-процентів.
Гамма-процентний строк служби – календарна тривалість експлуатації, протягом якої об’єкт не досягатиме граничного стану із заданою ймовірністю γ %.
Певним чином довговічність характеризується й такими показниками як гарантійне напрацювання (ресурс) та строк гарантії.
Конкретні значення кількісних показників довговічності задають залежно
від призначення, особливостей застосування об’єктів та впливу відмов (відказів) на
безпеку робот. Для встановлення їх проводять спеціальні розрахунки на міцність та
ресурсні випробування прототипів та дослідних зразків.
Необхідно виділити середній ресурс від початку експлуатації і до 1-го капітального ремонту та середній післяремонтний ресурс. Середній ресурс (строк
служби) до списання це середній ресурс (строк служби) об’єкту від початку його екс-
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плуатації і до його списання, обумовленого граничним станом. Критерій граничного
стану – це признак або сукупність при знаків граничного стану об’єкту, які встановлені в нормативно-технічній та конструкторській документації. Так граничний стан
автомобіля може визначатися по зносу, його базових та основних агрегатів (двигуна,
коробки передач, ведучих мостів).
Середній ресурс можна визначити по формулі:
,

(1)

де Трі – ресурс і-го об’єкту,
N – кількість випробуємих об’єктів.
У випадку представлення дослідної інформації у вигляді інтервального ряду
середній ресурс визначається по формулі [5]:
(2)
Але визначення середнього ресурсу потребує тривалих випробувань великих витрат часу. Тому був введений показник довговічності Трγ – гамма-процентний
ресурс.
Встановлені нормативи γ-відсоткового ресурсу на с.-г. техніку яка не пройшла капітальний ремонт (КР) та яка пройшла капітальний ремонт.
Так, встановлені нормативні значення γ для тракторної техніки γ = 80%, а для
автомобілів γ = 90%.
Стандартами також передбачено відновлення довговічності машин в процесі
їх ремонту до рівня 0,8 довговічності нових.
Так якість виготовлення або ремонту техніки з точки зору її доремонтної або
післяремонтної надійності, полягає у визначені фактичних значень Трγ= 0,8 (нової або
відремонтованої техніки) та порівняння їх з нормативними значеннями Трγн техніки
яка не пройшла та яка пройшла капітальний ремонт.
За результатами спостережень за роботою дизельних двигунів оснащених
турбокомпресорами було складено інтервальний статистичний ряд емпіричного
розподілу пробігу для заданих умов табл. 1.
Дані табл. 1 використовуємо для побудови гістограми, що характеризує емпіричний розподіл випадкової величини. Загальний вид гістограми представлений на рис. 1.
Розподіл випадкової величини відмови турбокомпресорів згідно досліджень
[1] підкоряється розподілу Вейбулла – Гнеденко, так як коефіцієнт варіації становить
0,42. Тому визначимо довірчі границі розсіювання середнього значення показника
надійності для розподілу Вейбулла – Гнеденко скориставшись рівняннями:
Таблиця 1
Інтервальний статистичний ряд емпіричного розподілу турбокомпресорів до першої відмови

Границі часткових інтервалів, тис. км.
Середини інтервалів, L1, тис. км.
Відмови
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Рис. 1. Діаграма відмов турбокомпресорів

(3)
(4)
де r1 і r3 – коефіцієнти Вейбулла [5].
Таким чином, з імовірністю 0,9 можна стверджувати, що значення середнього наробітку турбокомпресору до ремонту буде лежати в інтервалі 50888...57829 км. пробігу.
Спостереження проводились за автомобілями МАЗ які працюють в умовах
міста, ситуація з машинами оснащеними турбокомпресорами, що працюють в сільському господарстві значно гірша.
Для підвищення надійності турбокомпресорів необхідно в першу чергу дотримуватись правил експлуатації та вчасно я в повному обсязі виконувати технічні
обслуговування. При відновлення тертьових пар необхідно використовувати сучасні
методи відновлення.
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ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В КРИСТАЛЛАХ
БЕЗ ЦЕНТРА ИНВЕРСИИ
Аннотация
В статье показано, что в ниобате лития под действием света протекает незатухающий электрический ток в направлении полярной оси. Максимальная
ЭДС при этом должна быть не больше ширины запрещенной зоны. Установлено, что
движущей силой для тока является либо внешнее электрическое поле, либо градиент
концентрации носителей заряда. Практическое значение статьи заключается в
том, что в гей показано разложение тока по статическому электрическому полю,
которое содержит четные вклады. На основании теории линейного отклика показан коэффициент связи между плотностью тока и амплитудой электрического поля,
который должен быть псевдотензором второго ранга.
Ключевые слова: фотогальванический эффект, электрический ток, электрическое поле, концентрация носителей, сегнетоэлектрик, поляризация.
При исследовании фотогальванического эффекта (ФГЭ) было установлено,
что в материале – ниобате лития под действием света протекает незатухающий электрический ток [1-3]. Исследуемый материал – диэлектрик сегнетоэлектрик, практически прозрачный. Ток в нем протекает в направлении полярной оси. При этом в
разомкнутом режиме накапливаемое электрическое поле E составляет много киловатт на сантиметр, а напряжение – киловольт. Такое напряжение невозможно объяснить поверхностными ЭДС, обусловленными разделением электронов. Максимальное ЭДС при этом должно быть не больше ширины запрещенной зоны. Отсутствие
затухания тока также противоречит объяснению за счет эффекта оптического выпрямления. Эффект фотонного увеличения не годился для исследования, так как ток
направлен вдоль полярной оси и не зависит от направления падения света. Все известные механизмы влияния света сводятся к изменению проводимости или концентрации носителей заряда. Движущей силой для тока является либо внешнее E, либо
градиент концентрации. Возникла идея о том, что в присутствии неравновесия, даже
однородного по пространству, для возникновения тока не нужно других факторов.
Тогда в полярном кристалле для направления электрического тока есть подходящий
вектор – направление оси поляризации. Таким образом, источником неравновесия
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Рис.1. Фотовозбуждение электрона с дипольной примеси.
При выбранной частоте света переход происходит
преимущественно налево

служит свет, а источником анизотропии – полярная ось кристалла. Далее необходимо создать модель, в которой может возникнуть ток в отсутствии стационарного E.
Простейшей такой моделью являлись примеси с дипольным моментом, с которых
происходит фотоионизация. Память о дипольном моменте сохраняется в анизотропии функции распределения вылетевших носителей заряда (рис.1). Другой моделью
является протекание НЧ тока в проводящей среде. Уравнение разложения тока по
статическому E может содержать четные вклады [4]
(1)
Если считать E гармонически изменяющимся во времени, то линейных членов не будет, а квадратичные и следующие за ними четные дадут ненулевые вклады.
Коэффициент при квадратичном слагаемом – тензор третьего ранга. Отсюда можно заключить, что стационарный ток под действием переменного поля E с нулевым
средним возможен во всех средах, симметрия которых допускает существование тензора третьего ранга. Такими 3D средами являются кристаллы без центра инверсии.
При этом кристалл не обязательно должен быть полярным и обладать дипольным
моментом.
Примером сред, обладающих тензором третьего ранга, являются все полупроводники А3В5. ФГЭ называется возникновение стационарного тока в однородной
среде под действием однородного стационарного освещения при отсутствии взаимодействующих стационарных Е полей. Он не связан с передачей электрону импульса
от фотонов. Стационарность нужна для того, чтобы отделить эффект от токов релаксации ранее созданной поляризации – например, тока разрядки конденсатора.
Неоднородность светового поля, вызывает неоднородное распределение фотовозбужденных носителей, их диффузию, и, как следствие различия коэффициентов диффузии различных групп носителей, возникновение компенсирующей ЭДС. Важным
свойством ФГЭ является его чувствительность к поляризации света и независимость
от волнового вектора. В большей области частот, с которой приходится сталкиваться
физике фотоэлектрических явлений, волновой вектор мал по сравнению с типичным
электронным. Это означает относительную слабость явлений, обусловленных волновым вектором. Слабость ФГЭ имеет другое происхождение – она связана с малостью асимметрии среды, а также с тем, что асимметрия проявляется только при учете
взаимодействия с третьим телом в процессе поглощения фотонов. Зависимость от
поляризации света роднит ФГЭ с другими поляризационно-зависимыми эффектами – горячей и поляризованной люминесценцией, поляризационно-зависимой фотопроводимостью, оптической ориентацией электронных и ядерных спинов. Квази-

78

Inżynieria i technologia.

Рис.2. Модель поверхностного
циркулярного ФГЭ

стационарное поле можно считать действительным. В таком поле все компоненты
меняются синхронно. В медленно меняющемся Е поле также действителен фотогальванический тензор. Такой ФГЭ получил название линейного. При линейном ФГЭ ток
для поля круговой поляризации можно получить сложением токов от двух ортогональных линейных поляризаций. Существует другой вариант ФГЭ – циркулярный.
На формальном языке, псевдовектор – момент импульса или момент силы, порождает вектор скорости (рис.2). Псевдовекторная обобщенная сила вызывает отклик
вектора потока. В теории линейного отклика коэффициент связи между плотностью
тока и амплитудой E должен быть псевдотензором второго ранга [5]
(1.2)
На квантовом языке, циркулярный ФГЭ связан с передачей электрону спина от фотонов и превращением этого неравновесного спина в поступательное движение. Для циркулярного ФГЭ важно, чтобы электрон сохранял память о фазе Е на
протяжении всего периода поля. Если Е меняется медленнее, чем релаксирует фаза,
циркуляционный ФГЭ исчезает. Циркулярный ФГЭ получил в последнее время название спин-гальванического эффекта.
На микроскопическом языке, спиновый циркулярный ФГЭ возникает в
результате корреляции между спином и импульсом электрона, вызванным спинорбитальным взаимодействием. За счет него переходы с переворотом спина и
определенным направлением импульса имеют преимущество, по отношению к
переходам с противоположной ориентацией импульса. Это и порождает электрический ток. В спин-гальваническом эффекте анизотропия переходов возникает в
борновском приближении, не требуя участия взаимодействия электронов с дырками. В отличие от линейного ФГЭ, циркулярный ФГЭ возможен не только в кристаллах, но и в изотопных средах, где псевдотензор второго ранга можно свести
к псевдоскаляру. В таких средах вращение, передаваемое асимметричным молекулам вызовет их направленное движение. Направленность движения сохраняется,
несмотря на устойчивое направление спиралей. ФГЭ нечувствителен к фазе Е [6].
Однако существует другой его вариант, который является фазово-чувствительным.
Следующий, кубический, член разложения тока по Е при усреднении по времени может давать ненулевой вклад. Такой вклад возникает когда поле состоит из
основной и удвоенной частот, которые обладают взаимной когерентностью. В этом
случае усреднение приводит к конечному ответу для стационарного тока. Этот ва-
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Рис.3. ФГЭ в классической пленке
из материала с анизотропным
законом дисперсии при межзонном
возбуждении электронов

риант получил название когерентного ФГЭ. Когерентный ФГЭ исчезает при освещении некогерентными источниками (даже с правильным соотношением частот),
что отличает его от некогерентного. Когерентный ФГЭ возможен в любых средах, в
том числе, и в полностью изотропных, в отличие от некогерентного. Он наблюдается в тех стеклах, где фототок приводит к накоплению заряда, статическому полю,
понижению симметрии среды, и как следствие, к генерации второй гармоники в
исходно изотопном материале. Неэквивалентность поверхностей ограниченного
кристалла, вместе с рассеянием на поверхности образца приводят к возможности
тока при направлении вдоль поверхности (в отличие от ЭДС Дембера, направленной по нормали). Для такого тока сам кристалл может обладать центром инверсии, в то же время в системе кристалл + поверхность + поле должен существовать
вектор, параллельный поверхности. Вначале был теоретически исследован ФГЭ в
классических пленках, обусловленный неэквивалентностью поверхностей ограниченного кристалла [7;8]. Этот ток может быть обусловлен либо несимметричным
срезом кристалла, либо наклонным, по отношению к нормали положением вектора
поляризации. Механизм этого эффекта показан на рис.3.
Оси эллипсоида закона дисперсии направлены наклонно по отношению к
нормали. Свет падает по нормали к поверхности. Передняя граница диффузна, задняя – зеркальна. Выбитые вверх электроны имеют большую длину пробега, чем те,
которые выбиты вниз. Это создает поток электронов вдоль пленки. Экспериментально установлено, что наиболее ярким в типичных полупроводниковых системах –
объемном GaAs оказался поверхностный ФГЭ.
Вывод
На основании проделанных исследований был определен ряд новых эффектов в физике полупроводников. Целью работы является обоснование возможности
ФГЭ в кубических кристаллах без центра инверсии. Установлено, что движущей
силой для тока является либо внешнее электрическое поле, либо градиент концентрации носителей заряда. В полярном кристалле для направления электрического
тока есть подходящий вектор – направление оси поляризации. Таким образом, источником неравновесия служит свет, а источником анизотропии – полярная ось
кристалла. Практическое значение статьи заключается в том, что в гей показано
разложение тока по статическому электрическому полю, которое содержит четные вклады. На основании теории линейного отклика показан коэффициент связи
между плотностью тока и амплитудой электрического поля, который должен быть
псевдотензором второго ранга.
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ФОТОГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В ОБЛАСТИ ПРИМЕСЬ-ЗОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрен механизм ФГЭ в области световых частот, соответствующих примесь-зонным переходам для ниобата лития. Такое возбуждение определяет ее практическое значение. Подучено стационарное кинетическое уравнение,
показано его решение и сделана оценка плотности тока в кубическом кристалле.
Установлено, что при учете спина частиц ФГЭ возникает при учете искажения волновых функций.
Ключевые слова: фотогальванический эффект, электрический ток, электрическое поле, концентрация носителей, сегнетоэлектрик, поляризация.
При воздействии лазерного излучения в ряде сегнетоэлектриков (LiNbO3,
LiTaO3, Ba2NaNb5O15, BaTiO3 и др.) обнаружено значение показателя преломления, которое сохраняется длительное время после выключения света. Механизм
эффекта оптического повреждения или optical damage был в течение длительного
времени непонятен, а его выяснение играло важную роль для решения прикладных
задач [1]. Первая группа задач связана с применением этих материалов в электро- и
акустооптике, где длительное освещение ухудшает свойства устройств. Вторая группа задач определяется применимостью сегнетоэлектриков для голографических запоминающих устройств и объемных фазовых решеток. Схема возникновения оптического повреждения состоит в перераспределении электронов между ловушками в
сегнетоэлектрике. Поле этого заряда вызывает модуляцию коэффициента преломления через электрооптический эффект. Таким образом, под действием промодулированного света в образце возникает решетка показателя преломления. Возникновение
стационарного тока под действием однородного стационарного освещения образца
получило название фотогальванического эффекта (ФГЭ). Для возникновения тока
функция распределения подвижных носителей не должна быть четной по импульсу. Нечетная по импульсу добавка может возникнуть как следствие неравновесности электронной подсистемы. Освещение оставляет функцию распределения квази-
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равновесной и четной [2]. Основанием для этого служит существование “иерархии”
времен:
, где
– время жизни неравновесных носителей,
–время
энергетической релаксации,
–время релаксации по импульсу. В кристалле обычно
отсутствует выделенное направление. Величина j обусловлена отношением
и может быть скомпенсирована малостью дрейфовой скорости электрона в слабом
поле. Для расчета ФГЭ в области оптических переходов используется кинетическое
уравнение, в котором внешнее поле учитывается в вероятности генерации носителей. При этом она решается квантовомеханически, а само уравнение пишется для
функции распределения. Стационарное кинетическое уравнение имеет вид [3]


I f p + Wq (p) − Wr (p) = 0 ,

(1)


где I − оператор рассеяния, I f p ≡ Wp p f p − Wpp f p ,Wp p − вероятность рассеяния из состояния p в состояние p, Wq (p), Wr (p) − вероятности ионизации и рекомбинации в состояние p. Решение уравнения (1) имеет вид [4]


f p = I −1 (Wr (p) −W q(p) ) ,

(2)

Нечетная по импульсу часть
может быть найдена
 функции
 распределения

разложением по нечетным частям I и W : I = I + + I − ,Wr , q = Wr+, q + Wr−, q ,
(3)
Для спонтанных переходов часть тока, связанная с захватами не зависит от
поляризации света. Если пренебречь асимметрией рассеяния, получаем уравнение
для плотности тока в кубическом кристалле [5]
(4)
где
вероятность генерации примеси, N – концентрация примесей.
Если не учитывать искажения волновой функции свободного движения примеси, то вероятности перехода под действием линейно-поляризованного электрического поля Е являются четными при смене знаков импульсов и спинов. С учетом спина электрона σ это утверждение имеет вид
(5)
Примесь вначале находится в s – состоянии с энергией λ0 гораздо большей,
чем боровская энергия, но гораздо меньшей, чем энергия фотона ω.
В результате имеем[6]
(6)
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В уравнении (6) время релаксации по импульсу определяется энергией фотовозбужденного электрона
Поэтому измерение фототока позволяет определить энергетическую зависимость релаксации электронов. Из уравнения следует, что
плотность тока j существенно зависит от поляризации света. В кубическом кристалле А3В5 симметрия допускает только симметричный по всем перестановкам индексов тензор с неравными нулю элементами Q123 [7]. При заданном волновом векторе
зависимость вектора плотности тока от направления аналогична зависимости от E.
Оценим величину тока, считая октупольный момент атома
янная решетки. Тогда получаем оценку

, где а – постоI – интенсив-

ность и σ0 –сечение поглощения света.
Вывод
Для возникновения ФГЭ важно, чтобы базовые состояния электрона не
обладали определенной четностью. Таким свойством обладают плоские волны. Помимо вклада, обусловленного влиянием асимметричного потенциала на свободное
состояние электрона, асимметрия сказывается также за счет поправок к начальным
локализованным состояниям электрона. Связанные состояния в нецентроинверсном кристалле не обладает определенной четностью. Такие состояния образуются в
результате смешивания из атомных состояний с определенным моментом и четностью при учете асимметрии потенциала. Если не учитывать анизотропию кристалла,
в качестве базисных связанных состояний можно выбрать s, p и d состояния.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТО-ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ
Аннотация
В работе рассмотрен вопрос о возникновении фотогальванического эффекта
при примесь-зонном возбуждении электронов. Целью работы является исследование
линейного фотогальванического эффекта при межзонных центральных переходах в
полупроводнике. Показано, что основным механизмом, приводящим к фотогальваническому эффекту является электростатическое взаимодействие электрона и дырки.
Рассмотрены явления переноса заряда в электрическом поле и решена задача переноса
электрического заряда на основании квантового кинетического уравнения по нечетному интегралу столкновений.
Ключевые слова: фотогальванический эффект, кубические кристаллы,
центр инверсии
Из теории кристаллографии следует, что тензор нечетного ранга не равен нулю
в кристалле без центра инверсии. Равенство нулю
есть следствие предположения о
четности вероятности рассеяния электронов. Тогда ККУ Больцмана имеет вид [1]
(1)
Оно разбивается на уравнения для четной

f p+ и нечетной f p− частей функции
(2)

В низшем порядке f p = f 0 ( p ) = 0 , где f 0 ( p ) – равновесная функция распределения. В борновском приближении вероятность перехода является четной. В работе [2]
получен нечетный вклад вероятности перехода в низшем порядке теории возмущений. Рассмотрим вероятность перехода для рассеяния электронов на фононах. Для
гамильтониана электрон-фононного взаимодействия в низшем порядке по деформации кристалла получим
−

H eph =
.

где

∑ cq,t (b q,t +b−+q,t )a +p a +p − q ,

q,t,p

(3)

– матричный элемент взаимодействия, t – номер ветви колебаний,

Вклад от расчета не меняется при смене знака импульсов. Этим свойством
обладают все расчеты в гармоническом приближении. Следует учесть поправки бо-
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лее высокого порядка по деформации кристалла. Первыми поправками будем пренебрегать. Во втором порядке гамильтониан взаимодействия электронов с фононами
имеет вид [3]
(4)
Матричный элемент ангармонического взаимодействия равен

c qt,q′t ′ = c*q′t ′,qt = c*− qt,− q′t ′ .

(5)

Ангармоническое взаимодействие электронов с акустическими фононами
при q → 0 состоит из нелинейного деформационного потенциала
(uij- деформация кристалла) и нелинейного пьезопотенциала. Поле в пьезоэлектрике с точностью до членов третьего порядка удовлетворяет уравнению Пуассона
(6)
k

Здесь - тензор диэлектрических проницаемостей, ijk - нелинейная поляризуемость, - пьезотензор, f ijkl - коэффициенты электрострикции,
– нелинейный
пьезотензор.
Вывод
В работе установлена возможность существования стационарного фототока
в однород-ной среде без центра инверсии под действием электромагнитного поля
в отсутствие допол-нительных стационарных полей. Показано, что объемный ФГЭ
возможен во всех кристаллах без центра инверсии. Исследованы модели линейного ФГЭ в области примесь-зонных и зона-зонных переходов. Показано, что эффект
возникает при учете влияния взаимодействия элктронов с примесями или дыркой в
процессе оптического перехода.
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