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сховища марки Бикир які були встановлені на цьому піднриємсімі < чикни 
для зерна та зернових марки 8икир використовуються лин цінім ї м 
зберігання різних зернових. Даний агрегат можна никорнсіиіц імін гі#^1 
зберігання продукції різного типу і різних розмірів.Па даному ііі іпрін «н м 1

Література.
Капустін, М. М. Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні: 

іпп'їеб. для втузів / Под ред. Н. М. Капустіна. - М Вища школа, 2004. -4 1 5 с .-  ІБВН 5-06-

встановлено 5 таких ємністю до 7000 тон (рис. І ).

Рисунок 1 -  Зерносховище Sukup

583-8 . 
2. Белькінд, Л. Д„ Конфедератів, /. Я., Шнейберг, Я. А. Історія техніки. - М .,

: Госенергоіздат, 1956. - 484 с

РОЗРОБКА ПРИСТРОЮ АВТОМАТИЧНОЇ ЗМІНИ ОСНАЩЕННЯ 
ШАМПУВАЛЬНО-ОБКОЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Матвійчук В.А., Штуць А.А.

Вступ. Тенденції розвитку промисловості шляхом вдосконалення 
Всі металовироби використовувані в сховищах Sukup т и  ри *ашин обумовлюють необхідність виготовлення деталей складної

спеціальним антикорозійним покриттям JS 500, яке має ............ Н ' монфігурації з необхідними експлуатаційними властивостями. З об’ємних
вимогами до збірці і герметизації космічних кораблів. При  ....... ... ""сталей номенклатури виробів АПК велику частку складають вісесиметричні
сховищ компанія Sukup Mfg . Company використовує".................. сталі типу фланців, кришок, втулок тощо. Специфіка експлуатації подібних
найсучасніше обладнання , тому кріпильні отвори в панелях ......... '""сталей в обладнанні АПК вимагає їх підвищеної якості для забезпечення
проробляються з дуже високою точністю. Завдяки цьому схов.... в '.ні нріевних службових властивостей деталей, таких як зносостійкість, корозійна
юираються швидко і якісно , а панелі обшивки прилягають один ........... . "тійкість, витривалість та ін.
дуже щільно. Матеріали і результати досліджень. Аналіз технологічних процесів

Двосторонні бічні панелі сховищ Sukup дозволяють мрис»< • .........іиготовлення вісесиметричних деталей галузі показав, що вони
складання і зробити процес практично безпомилковим , так як при іп.им\ н|вготовляються переважно з використанням процесів різання з пруткового, 
має значення , якою стороною встановлювати панель. рубного і листового прокату. Для таких процесів характерними є низький

2. Транспортування зерна до сховища та його вигрузка пропиті 11.......моефіцієнт використання металу та висока трудомісткість. Одним із
допомогою елеваторних ковшів Sweetheart ® вони володіють біль......іапрямів вирішення відзначеної проблеми є введення в технологічний
місткістю, ніж аналогічні ковші, виконані з пластмаси. Більш високі мни......анцюг виробництва операції пластичного деформування. Для виготовлення
кінці мінімізують прокидання, а також дозволяють вкладання, що іі і" і m чідзначених деталей невеликими серіями найкращі техніко-економічні 
полегшує доставку, перевезення, зберігання та встановлення. юказники спроможний забезпечити процес штампування обкочуванням

3. Також на сховищах присутня система охолодження та вентилі........ШО) [1].
забезпечує заданий клімат для зберігання зерна Аналіз обладнання ШО [2] показав, що воно на сьогодні не має ще

4. Велику роль відіграє контролювання температури у сховищі II належного рівня автоматизації і технологічної гнучкості, які дозволили б
цьому нам може допомогти система стеження за температурою яка "іі".і| ефективно використовувати його в умовах малосерійного виробництва, 
встановлена на сховищах Sukup.BoHa включає в себе: Створення такого обладнання слід проводити із забезпеченням мінімального

1 .Температурні кабелі. часу і трудомісткості на його пере налаштування на інший типорозмір і
2. Бен Темп КПК температури зерна монітор забезпечує мн і і• ним і |юрму деталі.

точний температури через цифровий дисплей. Метою даної роботи є розробка і обгрунтування пристроїв
3. Щиток підключення де Бен Тем підключають до темпериI V |ми* автоматичної зміни штампового оснащення в комплексах ШО.

кабелів. За результатами аналізу робіт з розробки ковальсько-пресового
обладнання з автоматизованою заміною штампового оснащення нами
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запропоновані наступні схеми пристроїв (рис. 1) для заміни ні минім 
комплексах ШО.

Щетосування універсального маніпулятора, який дозволяє здійснювати 
шантаження-вивантаження заготовок і заміну матриць. Це стало можливим 
її рахунок використання матриць, уніфікованих за зовнішнім діаметром. 
Іднією з переваг такої системи є можливість накопичення матриць на одній 
позицій поворотного накопичувана заготовок.

Висновки. Автоматична заміна оснащення штампувально- 
(їкочувального комплексу дозволяє суттєво скоротити час підготовки і 
Ііпагоджування, що при частій заміні оснащення у малосерійному 
шробництві є досить актуальним. Зокрема, застосування автоматизованої 
астеми заміни матриць з допомогою маніпулятора дозволяє скоротити час 
іереналагоджування з 30-40 хв. до 2-3 хв.

Література.
1. Матвийчук В. А. Совершенствование процессов локальной ротационной 

бработки давлением на основе анализа деформируемости металлов: Монография / 
I А. Матвийчук, И. С. Алиев. -  Краматорск: ДГМА, 2009. -  268 с.

2. Изготовление заготовок и деталей пластическим деформированием /  под 
П д. К. Н. Богоявленского, В. В. Риса, А. М. Шелестева // Л.: Политехника. 1991. -  351 с.

ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

Рис.1. Схема пристроїв автоматизованої заміни штампів: а) -  з магазином инимни 
б) -  з поворотним столом; в) з поворотними кронштейнами; г) -  з рухомим візком, ц ■ 
маніпулятором. 1 - обкочувальний верстат; 2 -  штамп; 3 -  магазин; 4 -  поворотний г і н  
-  гідроциліндр; 6 -  поворотний кронштейн; 7 -  конвегр; 8 - маніпулятор

1. Магазин штампів встановлюється біля обточувального пері им і 
(ОВ) (рис. 1а) і містить декілька комірчин зі штампами. Штампи в мііпмжіі 
переміщуються вертикально. Використаний штамп зі стола ОВ видалянні.
вільну комірчину, яка зміщується, а на рівень стола виставляється коміри.....
з новим штампом

2. В системі з поворотним столом (рис. 16) штамп зміщується н і 
позицію його завантаження в робочу ОВ шляхом повороту стола. ІІІіимн 
видаляється на вільну позицію штампового стала, після повороту ями. 
новий штамп виставляється на лінію переміщення на стіл ОВ.

3. В системі з поворотними кронштейнами (рис. їв), один .
кронштейнів (лівий) шарнірно закріплений на станині ОВ і призначен...... ...
видалення використаного штампу. Другий кронштейн (правий) призначении 
для подачі попередньо встановленого на ньому нового штампа. 11 Ким 
повороту кронштейну до столу ОВ штамп переміщується в робочу зону.

4. Використання роботів (рис. 1г) розширює сферу застосуїшіпн 
систем автоматизованої заміни штампового оснащення. В ОВ передбачене

А.В. Спірін, В.О.Шведа

Вступ. Електрична енергія має ряд суттєвих переваг перед іншими 
видами енергії. Вона керується, може бути передана на значну відстань, 
використана безпосередньо в технологічному процесі або перетворена в 
інший вид енергії практично в любих розмірах та в любий час. І, звичайно, 
розвиток сільськогосподарського виробництва неможливо уявити без 
електрифікації виробництва.

Однак експлуатація електричних установок відноситься до 
небезпечних робіт. Число електротравм в країні досить значне. І третина з 
них припадає на агропромисловий комплекс. Аналіз смертельних нещасних 
випадків в сільському господарстві показує, що до 10% їх відбувається в 
результаті ураження електричним струмом [1]. Окрім того, в сільській 
місцевості при аваріях які пов’язані з електричним струмом, гинуть дикі та 
домашні тварини.

Матеріали і результати досліджень. Дія електричного струму на 
живий організм може привести до місцевих (пошкодження шкіри, м’яких 
тканин, суглобів та кісток) та загальним (порушення нормальної діяльності 
життєво важливих органів та систем) електротравм. До місцевих 
електротравм, крім опіків і механічних ушкоджень, відносяться електричні
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Висновок. На сільськогосподарських підприємствах застосовуюм. 
вимикачі різних типів і конструкцій. У них закладені різні принципи гасіїмш 
дуги і використовуються різні дугогасильні середовища (трансформаторне 
масло, стиснене повітря, елегаз, тверді газогенеруючі матеріали і т. д.) 
Однак переважне поширення одержали вакуумні вимикачі.

З метою прогнозування залишкового ресурсу вимикача буїю 
проведено проведено аналіз статистики пошкоджуваності, і відповідно /ю 
цих данних було побудовано в середовищі МаНшЬ ряд математичних 
моделей. Запропонована комп’ютерна система діагностики дозволж 
отримати поточне значення коефіцієнту загального залишкового ресурсу і на 
основі цих даних робити висновок про необхідність ремонту чи можливість 
подальшої експлуатації обладнання.
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