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Вступ 

Пневматичні приводи набули досить широкого поширення для 

здійснення руху робочих органів різних машин. В машинобудуванні 

використовуються пневматичні приводи в системах автоматичного керування 

робочими органами машин, які працюють за замкненим технологічним циклом 

– в циклових системах керування. До них належать системи автоматичного 

керування автоматичних ліній, роботів-маніпуляторів, технологічних машин 

харчової і легкої промисловості та ін. 

Значне поширення пневматичних приводів у різних галузях 

машинобудування зумовлюється рядом їхніх істотних переваг. Обладнання з 

пневматичним приводом, робочим середовищем якого є повітря, 

характеризується простотою конструкції, легкістю обслуговування та 

експлуатації, надійністю та довговічністю, функціональною гнучкістю, 

незначною вартістю, а також можливістю працювати в агресивних 

середовищах, пожежо- та вибухонебезпечних умовах, зберігати працездатність 

при підвищеній вологості. Стиснуте повітря легко акумулюється та 

транспортується, а його витоки через ущільнення хоч і небажані (збільшуються 

втрати енергії) але, порівняно з робочими рідинами пневмавлічних приводів, не 

забруднюють навколишнє середовище, не впливають на продукцію, яку 

виготовляють технологічні лінії, в яких застосовуються пневматичні приводи. 

Ця властивість особливо важлива для підприємств харчової, парфумерної, 

медичної промисловості, при виробництві електроніки, прецензійної техніки.  

Від електричних приводів пневмоприводи відрізняються перш за все 

простотою здійснення прямолінійних, зворотно-поступальних рухів без 

застосування перетворюючих механізмів, мала інерційність, легкість 

запобігання перевантаженням. При цьому швидкість спрацювання і 

максимальна вихідна потужність у пневматичних приводів менша. 

Порівняно з гідравлічними приводами переваги певмоприводів наступні: 
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– Можливість використання централізованого джерела  робочого 

середовище (зазвичай стиснутого повітря); 

– Відсутність зворотних ліній і комунікацій (після елементів керування 

вихлоп повітря відбувається в атмосферу); 

– Менш жорсткі вимоги до ущільнень; 

– Відсутність забруднення навколишнього середовища; 

– Більші швидкості руху вихідної ланки; 

– Простота керування; 

– Свобода при виборі місця установки пневматичних апаратів; 

– Мала чутливість до зміни температури навколишнього середовища. 

Разом з тим пневматичні приводи мають деякі недоліки, які обмежують 

область їх застосування: 

– Оскільки пневматичні приводи працюють при тисках 0,4-1,0 МПа (що 

значно нижче тиску в пневмосистемах 6,3-40 МПа), вони мають значно 

меншу енергоємність і гірші масо-габаритні показники; 

– Внаслідок стискальності робочого середовища технічно складно 

забезпечити плавність переміщення вихідних ланок пневматичних 

двигунів при змінних навантаженнях; 

– Стискальність робочого середовища ускладнює точну зупинку визідних 

ланок пневмодвигунів у проміжних положеннях, особливо при 

навантаженнях; 

– Складність реалізації заданого закону руху вихідної ланки 

пневмодвигуна. 

Незважаючи на вказані недоліки пневматичні приводи знаходять широке 

застосування в багатьох галузях промисловості завдяки їх перевагам  при 

виконанні певних технологічних операцій перед іншими типами приводів. 
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1 Опис конструкції та принципова схема пневматичного приводу 

маніпулятора для монтажу кільця на поршні гідроциліндра 

1.1 Опис конструкції та принцип дії 

 

Конструктивна схема пневматиxного приводу маніпулятора для монтажу 

кільця на поршні пневмоциліндру показана на рис. 1.1. 

 

 

Привід 8 подає поршень 7 на позицію складання. Привід 4 швидко 

опускає вакуумний схват до конічної оправки 2 з попередньо встановленим на 

ній кільцем ущільнювача 1. Рух виконується до упору свата в оправку, що 

контролюється підвищенням тиску до 0,35 МПа. Привід 4 швидко піднімає 

схват з оправкою в верхнє положення. Потім привід 5 переміщує схват до 

позиції монтажу.  Після цього привід 4 швидко опускає оправку на поршень до 

Рисунок 1.1 – Конструктивна схема пневматичного приводу маніпулятора 

для монтажу кільця на поршні гідроциліндру 
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упору, що також контролюється підвищенням тиску до 0,35 МПа. Потім привід 

4 продовжує рух зі швидкістю 0,01 м/с до кінця ходу.  При цьому циліндрична 

направляюча 3 зрушує кільце ущільнювача в паз поршня. Привід 4 швидко 

піднімає оправку, потім привід 5 повертається у вихідне положення. Після чого 

привід 4 швидко опускає оправку на вихідну позицію, що контролюється 

підвищенням тиску до 0,35 МПа, для установки наступного кільця і швидко 

піднімає схват. Одночасно з цим привід 6 виконує відвантаження поршня з 

встановленим кільцем ущільнювача в накопичувач 9. Після відвантаження 

чергового поршня привід 6 повертається у вихідне положення і цикл 

повторюється, починаючи з завантаження чергового поршня 

 

1.2 Розробка пневматичної схеми 

Розробку схеми розпочинаємо з побудови кругової діаграми (рисунок 

1.2), послідовність руху циліндрів отримуємо з технічного завдання. 

8 8 4р 4 5 4р 4 5 4р 4 6 6            

 

Рисунок 1.2 – Кругова діаграма 

З’єднавши кінцеве й початкове положення пневмоциліндра лініями 

зв’язку ми побачимо, що перетнулись лише лінії 4 та 5 циліндрів. Даний метод 

передбачає обов'язкове перетин ліній зв'язку. Для забезпечення цієї умови 
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вводимо додаткові елементи 6, 7 та 8. Отримана діаграма зображена на рисунку 

1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Кругова діаграма з допоміжними елементами. 
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Використовуючи отримані сигнали зображуємо схему на рисунку 1.4 

 

1.3 Принцип роботи пневматичного приводу  

Перемикання системи в працюючу фазу здійснюється розподільником 

Р12. Тиск який прийшов з Р12 на пілот розподільника Р1, перемикає його у 

другу позицію. Штоки циліндрів 1 і 2 починають висуватися. Розподільники, 

які відстежували початкове положення штоків, віджалися за допомогою 

пружини. 

При повному висуненні штоків Ц1 і Ц2 споживання рідини циліндрами 

припиняється, тиск у напірній гілці зростає і спрацьовує клапан КТ1. Тиск який 

проходить через клапан перемикає розподільники Р5 і Р6. 

Розподільник Р6 з’єднує пілот Р1 зі зливом, що дозволяє перемкнути 

розподільник Р1 під впливом тиску з КТ1 у першу позицію. Р5 подав тиск на 

Р9. Штоки пневмоциліндрів Ц1 і Ц2 починають втягуватися. 

 Після втягування штоків перших двох пневмоциліндрів, тиск через 

натиснуті розподільники,  перемикає розподільник Р9. Тиск який пройшов 

через Р9 перемикає Р2 і шток Ц3 висувається. Розподільник початкового 

положення віджимається, а кінцевого натискається. Р11 повертається у 

початкове положення, переключаються Р5 і Р2. Шток Ц3 втягнувся. 

Розподільник відстежив положення штока і подав тиск на пілот розподільника 

Р11. Тиск через Р7 і Р11 прийшов на пілот розподільника Р4 і перемкнув його у 

другою позицію. Шток Ц5 висунувся. У напірній гілці п’ятого циліндра 

піднявся тиск, який перемкнув клапан КТ2. Розподільник початкового 

положення віджався і припинив подачу мастила у пілот Р10. Тиском з клапана 

КТ2 перемикається Р3 і висувається шток Ц4, положення якого, відстежується  
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натискними розподільниками. Розподільник, який сигналізує про висунутий  

шток, подає тиск на пілоти Р4 і Р6. Масло з поршневий порожнини Ц5 

зливається і пружина повертає шток в початкове положення. Кінцевий 

сигналізатор при утягненому штоку подає тиск на пілот Р10, що тягне за собою 

перемикання Р3 і втягування штока Ц4. Далі цикл повторюється. 
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2 Визначення розмірів пневматичних двигунів та вибір 

пневмоообладнання 

2.1 Вихідні дані 

Таблиця 2.1 

Зусилля на штоках Величина 

Пневмоциліндр завантаження Ц1 F1 = 0,4кН 

Пневмоциліндр схвата Ц2 F2 = 0,4 кН 

Пневмоциліндр транспортування схвата Ц3 F3 = 0,3 кН 

Пневмоциліндр відвантаження Ц4 F4 = 0,4 кН 

 

Таблиця 2.2 

Швидкості переміщення штоків Величина 

Пневмоциліндр завантаження Ц1 v1 = 30 мм/с 

Пневмоциліндр схвата Ц2 v2 = 30 мм/с 

Пневмоциліндр транспортування схвата Ц3 v3 = 80 мм/с 

Пневмоциліндр відвантаження Ц4 v4 = 40 мм/с 

 

Таблиця 2.3 

Робочий хід поршнів Величина 

Пневмоциліндр завантаження Ц1 l1 = 250 мм 

Пневмоциліндр схвата Ц2 l2 = 160 мм 

Пневмоциліндр транспортування схвата Ц3 l3 = 500 мм 

Пневмоциліндр відвантаження Ц4 l4 = 320 мм 

 

2.2  Вибір робочого тиску в пневматичному приводі 

 

Робоче середовище в пневмоприводі служить для передачі енергії від 

вхідної ланки (вала компресора) до вихідної (штока пневмоциліндра або вала 
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пневмомотора). Крім цього воно виконує ще ряд функцій, що визначають 

експлуатаційні властивості і техніко-економічні показники пневмоприводу. 

Для пневмоприводу технологічного обладнання найбільш прийнятними є 

значення рн від 0,4 до 1,0 МПа.  

Приймаємо робочий тиск рн=0,63 МПа. 

 

2.3 Розрахунок розмірів пневмоциліндрів. 

 

Діаметр поршня пневмоциліндра з одностороннім штоком визначається 

за формулою [2]: 

 

м
п

p

P4
d




 , (2.1) 

 

де       Р – зусилля на штоці пневмоциліндра, Н; 

p – препад тиску на поршні пневмоциліндра, приймаємо p=500000 Па; 

м – мехінічний к. к. п. пневмоциліндра. 

Вибираємо відношення діаметрів штока до поршня пневмоциліндра у 

відповідності з наступними даними [2]. 

При рн <0,15МПа, α=0,5; 

при 0,15МПа<рн<0,5МПа, α=0,7; 

при 0,5МПа<рн<1,0МПа, α=0,8. 

Для обраного тиску допустимий α=0,7. 

Діаметри штоків визначаються за формулою: 

 

пш dd   (2.2) 
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Діаметри поршня і штока, визначені за формулами (2.1, 2.2) 

округлюються до найближчих стандартних значень відповідно до вимог ГОСТ 

12447-80 [1]. 

Розрахунок розмірів поршнів і штоків, виконаний за формулами (2.1, 2.2) 

зводимо в таблицю 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Розрахунок розмірів пневмоциліндрів 

Пневмоциліндр 
Діаметр поршня, мм Діаметр штока, мм 

розрахунковий прийнятий розрахунковий прийнятий 

Пневмоциліндр 

завантаження 

Ц1 

39.8 40 28 28 

Пневмоциліндр 

схвата Ц2 
39.8 40 28 28 

Пневмоциліндр 

транспортування 

схвата Ц3 

28.6 32 22,4 25 

Пневмоциліндр 

відвантаження 

Ц4 

39.8 40 28 28 

 

Для привода завантаження вибираємо пневмоциліндр з одностороннім 

штоком 47 M 2 P 040 A 0250 виробництва Camozzi 

47 - серія 

M – стандартна модифікація: 

2 – дія: двосторонньої дії, демпфірування в обидві сторони 

P – матеріали:  

шток – нержавіюча сталь AISI 420B, 

шпильки і гайки штока – оцинкована сталь 
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040 – діаметр поршня: ø 40 мм 

A –тип  кріплення: стандарт 

0250 – хід штоку: 250 мм 

Основні параметри пневмоциліндра привода завантаження приведені у 

таблиці 2. 5. 

 

Таблиця 2. 5 – Основні параметри пневмоциліндра привода завантаження 

Діаметр поршня, мм 40 

Діаметр штока, мм 28 

Хід штока, мм 250 

Маса, кг 3,1 

 

Для привода схвата вибираємо пневмоциліндр з одностороннім штоком 

47 M 2 P 040 A 0160 виробництва Camozzi. Основні параметри пневмоциліндра 

привода схвата приведені у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Основні параметри пневмоциліндра привода схвата 

Діаметр поршня, мм 40 

Діаметр штока, мм 28 

Хід штока, мм 160 

Маса, кг 2,4 

 

Для привода транспортування схвата вибираємо пневмоциліндр з 

одностороннім штоком 47 M 2 P 032 A 0500 виробництва Camozzi. Основні 

параметри пневмоциліндра привода маніпулятора приведені у таблиці 2.8. 

Для привода відвантаження виробу обираємо пневмоциліндр з 

одностороннім штоком 47 M 2 P 040 A 0320 виробництва Camozzi Основні 

параметри пневмоциліндра привода з відвантаження  виробу приведені у 

таблиці 2.9. 
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Таблиця 2.8 – Основні параметри пневмоциліндра транспортування схвата 

Діаметр поршня, мм 32 

Діаметр штока, мм 25 

Хід штока, мм 500 

Маса, кг 2,2 

 

Таблиця 2.9 – Основні параметри пневмоциліндра привода відвантаження  

виробу 

Діаметр поршня, мм 40 

Діаметр штока, мм 28 

Хід штока, мм 320 

Маса, кг 3,4 

 

Загальний вигляд пневмоциліндрів приведений на рис 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Загальний  вигляд пневмоциліндрів 

 

  



18 
 

2.4. Визначення витрати повітря 

 

Об’ємні витрати повітря у порожнинах пневмоциліндрів визначається за  

формулами [2]: 

поршнева порожнина пневмоциліндрів 

  

4

vd
Q

2

п 
 , (2.3) 

 

де      v – швидкість переміщення штока пневмоциліндра, м/с; 

штокова порожнина пневмоциліндрів 

 

 
4

vdd
Q

2

ш

2

п 
 , (2.4) 

 

Масові витрати повітря визначаються за формулою [2] 

 

G Q  , (2.5) 

 

де      ρ – густина повітря, кг/м3. 

Густина поаітря в напірній і вихлопній камерах пневмодвигуна 

визначається з рівняння стану ідеального газу [2] 

 

н
н

н

p

RT
  , (2.6) 

в
в

в

p

RT
  , (2.6) 

 

де      ρн – густина повітря в напірній камері, кг/м3; 

ρв – густина повітря в вихлопній камері, кг/м3; 
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R – питома газова стала, R =287 Дж/ кг К; 

рн – тиск в напірній камері, К; 

рв – тиск в вихлопній камері, К; 

Tн – температура повітря в напірній камері, К; 

Tв – температура повітря в вихлопній камері, К. 

При ізотермічній течії повітря температура повітря в напірній і визлопній 

камерах пневматичного двигуна вирівнюються і стають рівними температурі 

навколишнього середовища Tн= Tв = Tа = 293К. 

В першому наближеннч тиски в камерах пневмодвигуна визначаються за 

формулами [2]: 

 

 н га

в

д p

p 1
p



 


 
, (2.8) 

н д в2

п м

4P
p р

d
  
 

, (2.9) 

 

де      ηга – коефіцієнт, що характеризує втрати тиску в пневмолініях; 

σд – коефіцієнт асиметрії пневмоциліндра; 

εΔр – відношення втрат в напірній і вихлопній лініях. 

Коефіцієнти визначаються за формулами [2] 

 

га

н

р

р


  , (2.10) 

2

д
1   , (2.11) 

га 2
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1
 


, (2.12) 
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д д в2

п м
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д д в2
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4P
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d
  
 

 

Необхідні витрати повітря для пневмоциліндрів розраховані за 

формулами (2.3- 2.5) приведені у таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10  Визначення необхідних витрат повітря 

Пневмоциліндр 

Витрата повітря, 

м3/с∙105 

Витрата повітря  

кг/с∙105 

Напірна 

лінія 

Вихлопна 

лінія 

Напірна 

лінія 

Вихлопна 

лінія 

Пневмоциліндр 

завантаження Ц1 

3,77 1,92 25,0 3,80 

Пневмоциліндр схвата Ц2 3,77 1.92 25,0 3,80 

Пневмоциліндр 

транспортування схвата Ц3 
5.65 2.88 37,8 5,69 

Пневмоциліндр 

відвантаження Ц4 
5.03 2,57 

33,7 5,08 

 

2.4 Вибір пневмоапаратури  

 

2.4.1 Вибір блока підготовки повітря [3]. 
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Для забезпечення роботи пневматичного приводу відповідно до 

розрахованих необхідних витрат повітря вибираємо блок підготовки повітря 

MD 1 - V01 F000 R004 L00 V16 - 8 - виробництва Camozzi. Характеристики 

блока підготовки повітря приведені у таблиці 2.11. 

 

Таблиця 2.11  Характеристики блока підготовки повітря 

Витрати повітря, кг/с 0,04 

Тиск на виході, МПа 

          номінальний 

          максимальний 

 

0,63 

0,7 

Під’єднання  Трубопровід 8мм 

Маса, кг 4,3 

Загальний вигляд блока підготовки повітря приведений на рис. 2.2. 

 

Вибір пневморозподільників [4]. 

Для здійснення керування пневмоциліндрами вибираємо розподільники 

E521-C33-10 виробництва Camozzi з пневматичним керуванням.  

E серія; 

5 – функція : 5/2 ліній/позицій; 

2 – розмір: 10,5 мм 

1 – тип корпусу: корпус приєднувальними отворами; 

C33 – керування пневматичне, двостороннє – швидкороз’ємне  

під’єднання ø 4 мм 

10 – ущільнення: 

Характеристика розподільника приведена у таблиці 2.12. Загальний 

вигляд розподільника приведено на рис. 2.3. 
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Рисунок 2.2 – Загальний вигляд блока підготовки повітря 

 

Таблиця 2.12 – Характеристика розподільників 

Діаметр умовного проходу, мм 6 

Витрата повітря, дм3/хв 

            номінальна 

            максимальна 

 

25 

60 

Тиск, МПа 

          номінальний 

          мінімальний  

 

0,7 

0,09 

Пропускна властивість, м3/год 0,2 
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Рисунок 2.3 – Загальний вигляд розподільника 

 

Для контролю положення штоків пневмоциліндрів вибираємо 

розподільники серії 2 виробництва Camozzi  

Розподільник 2 3 4 - 95 5  

2 – серія 

3 – кількість ліній - функція: 3/2 ліній/позицій, нормально закритий 

4 – швидкороз’ємне приєднання під трубку ø 4 мм 

95 – перемикач – ролик 

5 – пружинне повернення в початкове положення 

Конструкція клапанного типу 

Матеріали  

корпус – алюміній, 

плунжер – OT58 (латунь),  

ущільнення – NBR 

Кріплення через отвори в корпусі 

Температура навколишнього середовища 0°C - 60°C 

Температура робочого середовища 0°C - 50°C 

Робочий тиск 0 - 10 бар (0 – 1 МПа) 

Робоче середовище очищене повітря, максимальні частинки 25 мкм, клас 

очистки повітря по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].  

Загальний вигляд розподільника приведений на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 - Загальний вигляд розподільника контролю положення штоків 

 

Для пуску пневматичного приводу в автоматичний режим роботи 

вибираємо розподільник серії 2 виробництва Camozzi 

Розподільник 2 3 4 - 97 2 

2 – серія 

3 – кількість ліній - функція: 3/2 ліній/позицій, нормально закритий 

4 – швидкороз’ємне приєднання під трубку ø 4 мм 

97 – перемикач – кнопка-грибок 

2 – з фіксацією 

Конструкція клапанного типу 

Матеріали  

корпус – алюміній, 

плунжер – OT58 (латунь),  

ущільнення – NBR 

Кріплення через отвори в корпусі 

Температура навколишнього середовища 0°C - 60°C 
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Температура робочого середовища 0°C - 50°C 

Робочий тиск 0 - 10 бар (0 – 1 МПа) 

Робоче середовище очищене повітря, максимальні частинки 25 мкм, клас 

очистки повітря по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].  

Загальний вигляд розподільника приведений на рис. 2.5 

 

 

Рисунок 2.5 – Загальний вигляд розподільника для пуску привода в 

автоматичному режимі 

.  
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3 Гідравлічний розрахунок приводу 

 

Діаметр пневмоліній визначається за формулою [2] 

 

доп

max

v

Q4
d


 , (3.1) 

 

де       Qmax – максимальна витрата у пневмолінії м3/с; 

vдоп  – допустима швидкість руху робочої рідини у пневмолінії м/с.  

Максимальна витрата у пневмолініях згідно таблиці 2.10 Qmax= 5,65∙10-5 

м3/с. 

Вибір швидкостей руху повітря проведемо згідно таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 Рекомендовані швидкості руху повітря. 

Пневмолінії Допустима швидкість, м/с 

Вихлопні 

Напірні 

Керування 

до 40 

20-50 

до 50 

 

Приймаємо швидкість у виконавчій, напірній і вихлопній пневмолініях 

20 м/с 

Визначаємо діаметри пневмоліній за формулою (3.1). Розрахунок 

діаметрів зводимо у таблицю 3.2. 

Втрати тиску в пневматичній лінії визначаються за формулою [2]. 

 

м г а тр
p p p p. .

         , (3.2) 

 

де      ΣΔpм – сумарні втрати тиску в місцевих опорах, Па; 

ΣΔpг.а. – сумарні втрати тиску у пневмоапаратурі, Па; 
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ΣΔpтр – сумарні втрати тиску на тертя по довжині трубопроводу, Па. 

 

Таблиця 3.2 – Визначення діаметра пневмоліній 

Пневмоциліндр 
Ділянка 

пневмолінії 

Qmax, 

м3/с·105 
dроз, мм dу, мм vфакт, м/с 

Пневмоциліндр 

завантаження Ц1 

Напірна 3,77 4.97 6 16.3 

Вихлопна 1,92 4.04 6 12.7 

Пневмоциліндр 

схвата Ц2 

Напірна 3,77 4.97 6 16.3 

Вихлопна 1,92 4.04 6 12.7 

Пневмоциліндр 

транспортування 

схвата Ц3 

Напірна 5.65 6.09 6 21.9 

Вихлопна 2.88 4.31 6 18.4 

Пневмоциліндр 

відвантаження Ц4 

Напірна 5.03 5.74 6 19.6 

Вихлопна 2,57 4,19 6 14,3 

 

Втрати тиску в пневматичних лініях необхідно визначати послідовно [2]. 

Для напірної лінії втрати визначаються починаючи від блока підготовки 

повітря до пневмоциліндра, а у вихлопній – від вихлопного патрубка до 

пневмоциліндра.  

Втрати тиску на тертя по довжині напірного трубопроводу визначаються 

за формулою [2]: 

 

2

2

тр 0 0 0

еф

G
p p p RT

s

 
      

 

,  (3.3) 

 

де р0 – тиск на початку ділянки трубопроводу; 

sеф – ефективна площа трубопроводу. 

Втрати тиску на тертя по довжині вихлопного трубопроводу 

визначаються за формулою [2]: 
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2

2

тр k 0 k

еф

G
p p RT p

s

 
     

 

,  (3.4) 

де р0 – тиск на кінці ділянки трубопроводу. 

Ефективна площа трубопроводу визначаються за формулою [2]:  

 

a
еф

pl 2
s s

d n p
ln


  ,  (3.5) 

 

де ра – атмосферний тиск, Па; 

λ – коефіцієнт втрат на тертя; 

l – довжина трубопроводу, м; 

d – діаметр трубопроводу, м; 

Втрати тиску у місцевому опорі визначаються за формулами (3.3, 3.4) [2]. 

Ефективна площа трубопроводу визначаються за формулою [2]: 

 

еф

s
s 


,  (3.6) 

 

де      ςi – коефіцієнт втрат у місцевому опорі. 

Втрати тиску у пневмоапаратурі визначаються за формулою [2]: 

в напірному трубопроводі 
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,  (3.7) 

 

у вихлопному трубопроводі 
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,  (3.8) 

 

Втрати тиску при роботі кожного пневматичного двигуна визначаємо для 

робочого ходу, тобто при визначенні втрат тиску при русі пневмоциліндрів 

вважаємо, що повітря подається в поршневу порожнину пневмоциліндра, а 

вихлоп повітря відбувається з штокової порожнини пневмоциліндра. 

Розрахунок втрат тиску по формулам (3.3, 3.4, 3.7, 3.8) з урахуванням 

формул (3.5 – 3.6) зводимо до таблиць 3.3 – 3.6. 

 

Таблиця 3.3 – Визначення втрат тиску в напірній лінії пневмоциліндра 

завантаження Ц1 

Дільниця 

Тиск на 

початку 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск в кінці 

дільниці, Па 

Трубопровід 1 630000 0,8 22,6∙10-6 14900 615100 

Розподільник  615100 - 18,6∙10-6 18100 597000 

Трубопровід 2 597000 1,8 16,1∙10-6 28700 568300 

Поворот 1 568300 0,5 39,9∙10-6 6800 561500 

Трубопровід 3 561500 1,1 19,7∙10-6 17200 544300 

Поворот 2 544300 0,5 39,9∙10-6 7400 536900 

Трубопровід 4 536900 0,7 21,2∙10-6 15600 521300 

Вхід в цил. . 521300 1 28,2∙10-6 128000 508500 
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Таблиця 3.4 – Визначення втрат тиску у вихлопній лінії пневмоциліндра 

завантаження Ц1 

Дільниця 

Тиск в 

кінці 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск на 

початку 

дільниці, Па 

Вихід з розп. 0 1 28,2∙10-6 11400 11400 

Розподільник  11400 - 18,6∙10-6 16300 27700 

Трубопровід 1 27700 1,8 16,1∙10-6 25600 53300 

Поворот 1 53300 0,5 39,9∙10-6 6100 59400 

Трубопровід 2 59400 1,4 19,7∙10-6 15400 74800 

Поворот 2 74800 0,5 39,9∙10-6 6600 81400 

Трубопровід 4 81400 0,7 21,2∙10-6 13900 95300 

Вихід з розп. 95300 0,5 28,2∙10-6 8600 103900 

 

Таблиця 3.5 – Визначення втрат тиску в напірній лінії пневмоциліндра 

схвата Ц2 

Дільниця 

Тиск на 

початку 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск в кінці 

дільниці, Па 

Трубопровід 1 630000 0,8 22,6∙10-6 14900 615100 

Розподільник  615100 - 18,6∙10-6 18100 597000 

Трубопровід 2 597000 1,8 16,1∙10-6 28700 568300 

Поворот 1 568300 0,5 39,9∙10-6 6800 561500 

Трубопровід 3 561500 0,9 20,0∙10-6 16400 545100 

Поворот 2 545100 0,5 39,9∙10-6 7400 537700 

Трубопровід 4 537700 0,7 21,2∙10-6 15600 522100 

Вхід в цил. . 522100 1 28,2∙10-6 128000 509300 
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Таблиця 3.6 – Визначення втрат тиску у вихлопній лінії пневмоциліндра 

схвата Ц2 

Дільниця 

Тиск в 

кінці 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск на 

початку 

дільниці, Па 

Вихід з розп. 0 1 28,2∙10-6 11400 11400 

Розподільник  11400 - 18,6∙10-6 16300 27700 

Трубопровід 1 27700 1,8 16,1∙10-6 25600 53300 

Поворот 1 53300 0,5 39,9∙10-6 6100 59400 

Трубопровід 2 59400 1,2 20,1∙10-6 15000 74400 

Поворот 2 74400 0,5 39,9∙10-6 6600 81000 

Трубопровід 4 81000 0,7 21,2∙10-6 13900 94900 

Вихід з розп. 94900 1 28,2∙10-6 8600 103500 

 

Таблиця 3.7 – Визначення втрат тиску в напірній лінії пневмоциліндра 

транспортування схвата Ц3 

Дільниця 

Тиск на 

початку 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск в кінці 

дільниці, Па 

Трубопровід 1 630000 0,8 22,6∙10-6 17200 612800 

Розподільник  612800 - 18,6∙10-6 21800 591000 

Трубопровід 2 591000 1,8 16,1∙10-6 36000 555000 

Поворот 1 555000 0,5 39,9∙10-6 7100 547900 

Трубопровід 3 547900 1,1 19,7∙10-6 20600 527300 

Поворот 2 527300 0,5 39,9∙10-6 7900 519400 

Трубопровід 4 519400 0,7 21,2∙10-6 18200 501200 

Вхід в пневм. . 501200 1 28,2∙10-6 10100 491100 
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Таблиця 3.8 – Визначення втрат тиску у вихлопній лінії пневмоциліндра 

транспортування схвата Ц3 

Дільниця 

Тиск в 

кінці 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск на 

початку 

дільниці, Па 

Вихід з розп. 0 1 28,2∙10-6 12000 12000 

Розподільник  12000 - 18,6∙10-6 17800 29800 

Трубопровід 1 29800 1,8 16,1∙10-6 26400 56200 

Поворот 1 56200 0,5 39,9∙10-6 6600 62800 

Трубопровід 2 62800 1,2 20,1∙10-6 15900 78700 

Поворот 2 78700 0,5 39,9∙10-6 7000 85700 

Трубопровід 4 85700 0,7 21,7∙10-6 14600 100300 

Вихід з розп. 100300 1 28,2∙10-6 9100 109400 

 

Таблиця 3.9 – Визначення втрат тиску в напірній лінії пневмоциліндра 

відвантаження Ц4 

Дільниця 

Тиск на 

початку 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск в кінці 

дільниці, Па 

Трубопровід 1 630000 0,8 22,6∙10-6 14900 615100 

Розподільник  615100 - 18,6∙10-6 18100 597000 

Трубопровід 2 597000 1,8 16,1∙10-6 28700 568300 

Поворот 1 568300 0,5 39,9∙10-6 6800 561500 

Трубопровід 3 561500 1,1 19,7∙10-6 17200 544300 

Поворот 2 544300 0,5 39,9∙10-6 7400 536900 

Трубопровід 4 536900 0,7 21,2∙10-6 15600 521300 

Вхід в пневм. . 521300 1 28,2∙10-6 128000 508500 
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Таблиця 3.10 – Визначення втрат тиску у вихлопній лінії пневмоциліндра 

відвантаження Ц4 

Дільниця 

Тиск в 

кінці 

дільниці, 

Па 

Довжина 

трубопроводу, 

м/ коефіцієнт 

опору 

Ефективна 

площа, м2 

Втрати 

тиску, Па 

Тиск на 

початку 

дільниці, Па 

Вихід з розп. 0 1 28,2∙10-6 11400 11400 

Розподільник  11400 - 18,6∙10-6 16300 27700 

Трубопровід 1 27700 1,8 16,1∙10-6 25600 53300 

Поворот 1 53300 0,5 39,9∙10-6 6100 59400 

Трубопровід 2 59400 1,2 20,1∙10-6 15000 74400 

Поворот 2 74400 0,5 39,9∙10-6 6600 81000 

Трубопровід 4 81000 0,7 21,2∙10-6 13900 94900 

Вихід з розп. 94900 1 28,2∙10-6 8600 103500 

 

Дійсне зусилля на штоках циліндрів визначається по формулі  

 нап нап в в м.цP p s p s      

де  sнап  - ефективна площа поршня у напірній порожнині пневмоциліндра, м2; 

sв – ефективна площа поршня у вихлопній порожнині пневмоциліндра, м2. 

Розрахунок зусиль зводимо у таблицю 3.11. 

Таблиця 3.11 – Розрахунок зусиль на штоках пневмоциліндрів 

Пневмоциліндр Зусилля, кН 

Пневмоциліндр завантаження Ц1 0,46 

Пневмоциліндр схвата Ц2 0,43 

Пневмоциліндр транспортування схвата Ц3 0,34 

Пневмоциліндр відвантаження Ц4 0,44 

 

З таблиці 3.11 бачимо, що розрахований пневматиний привід забезпечує 

необхідні зусилля при роботі механізму. 
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4 Проектування технологічного процесу складання блока керування 

 

Згідно зі складальним кресленням блока керування 

8.131.26.МР.100.00СБ складаємо технологічну схему складання виробу 

Спочатку складаються складальні одиниці – панелі пневматині (рис. 4.1), а 

потім – блок керування (рис. 4.2) 
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5 Розділ з охорони праці 

5.1 Правила безпечної експлуатації пневиоциліндрів 

 

Пневмоциліндр: Об'ємний пневмодвигун зі зворотно-поступальним 

рухом вихідної ланки 

При використанні пневмоциліндрів виникають чинники і небезпеки, що 

впливають на безпеку цих машин 

При роботі пневмоциліндрів можуть виникати небезпеки, що 

представляють собою: 

1 Механічні небезпеки, що виникають із-за: 

 - недостатню механічну міцність конструкції пневмоциліндрів внаслідок 

перевищення максимального тиску робочого середовища; 

 - впливу зовнішніх механічних факторів - вібрації, ударів і лінійних 

прискорень в місцях кріплення пневмоциліндрів; 

 - накопиченої енергії в пружних елементах (пружинах) або робочих газах 

під тиском або у вакуумі; 

 - кінетичної або потенційної енергії при контрольованому і 

неконтрольованому русі й утриманні піднятого пневмоцилиндром вантажу і 

втрати стійкості пристроїв, що утримують його; 

 - недостатнього або вичерпаного ресурсу і надійності пневмоциліндрів; 

 - викиду робочого середовища під високим тиском. 

2 Небезпеки, що виникають в результаті порушення в енергопостачанні 

пневмоциліндрів, що викликають коливальні процеси в роботі, невиконання 

зупинної (аварійної) команди і неповне спрацьовування захисних пристроїв 

3 Термічні небезпеки, що виникають: 

 - у разі порушення герметичності з'єднань з витоком робочого 

середовища назовні і проявляються у вигляді опіків внаслідок зіткнення з 

нагрітими або переохолодженими робочим середовищем поверхнями 

пристроїв; 
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 - при запаленні або вибуху робочого середовища і з ураженням органів 

людини внаслідок контакту і (або) при вдиханні робочих газів (робочого 

середовища); 

 - при випромінюванні від теплових джерел; 

 - в зв'язку з недостатністю компенсації зміни зміни об’єму робочого 

середовища при зміні його температури, що призводить до руйнування 

оболонки і порушення герметичності пневмоциліндрів. 

4 Шумові (акустичні) і вібраційні впливу, створювані працюючими 

пневмоциліндрами. 

5 Небезпеки, що виникають у зв'язку з несподіваним викидом деталей, 

утримуваних машиною, або з руйнуються машин і вузлів або викидом 

відпрацьованих газів, здатних привести до порушень роботи пневмоциліндрів і 

погіршення стану навколишнього середовища (повітря) і виникнення небезпек. 

6 Небезпеки, викликані виникаючими несправностями в пневмоциліндрах 

з подальшим ненормальним функціонуванням з порушенням параметрів, 

зупинкою або розгоном робочих органів і елементів пневмоциліндрів. 

 7 Небезпеки, пов'язані з неспрацьовуванні або неправильним 

розташуванням засобів захисту, пускових або гальмівних пристроїв. 

 8 Небезпеки, пов'язані з незабезпеченням правильного монтажу, 

налагодження і технічного обслуговування, що сприяють зниженню безпеки 

пневмоциліндрів. 

8 Небезпеки, викликані неправильною установкою аварійних символів і 

сигналів, різних інформаційних або попереджувальних і аварійних пристроїв і 

порушують безпеку роботи в разі можливого виникнення особливо 

небезпечних чинників. 

9 Небезпеки через дії персоналу, що обслуговує пневмоциліндри, або 

внаслідок недостатньої опрацювання та розміщення пневмоциліндрів, що 

здатне привести до небезпечних станів машини (агрегату) і навколишнього 

середовища від викиду робочого середовища. 
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 10 Небезпеки, викликані несправністю або неправильним 

функціонуванням системи управління пневмоциліндром, що виражаються в 

несподіваному пуску або продовженні роботи машини до небезпечних ситуацій 

в роботі машини (агрегату). 

11 Пожежо- і вибухонебезпечність пневмоциліндрів. 

12 Екологічні небезпеки, викликані викидом робочих газів (робочого 

середовища) в навколишнє середовище 

Правила безпечної експлуатації пневмоциліндрів 

1 При розміщенні пневмоциліндра в залежності від розмірів, навантажень 

і способу його кріплення слід забезпечити поздовжню стійкість при будь-якому 

значенні ходу і уникати виникнення поперечного вигину штока. 

2 Кріпильні елементи для пневмоциліндра і розміщених на ньому вузлів 

повинні бути розраховані на сприйняття всіх передбачуваних зусиль, що 

виникають при роботі і в результаті впливають ударів, вібрацій і т. п. Елементи 

кріплення не повинні піддаватися сприймати зусилля на зріз. 

Пневмоциліндри повинні мати спеціальні елементи для сприйняття 

зрізуючих зусиль.  Кріпильні елементи повинні мати можливість сприймати 

перекидні моменти. 

.3 При роботі пневмоциліндра в складних умовах (вологість, пил і т. п.) 

штоки повинні бути захищені від можливих пошкоджень і зносу (надрізів, 

подряпин, корозії і т. п.);  регульовані зовнішні обмежувачі ходу також повинні 

бути захищені. 

4 Кріпильні (монтажні) поверхні пневмоциліндра повинні бути виконані 

так, щоб уникнути скручування пневмоциліндра. Пневмоциліндр повинен бути 

розміщений і встановлений так, щоб під час роботи не виникали непередбачені 

бічні навантаження. 

.5 Пневмоциліндри повинні бути спроектовані так, щоб в них не виникали 

неприпустимі напруги, в тому числі в результаті температурних деформацій. 
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6 Монтажні кріплення циліндрів повинні бути розраховані і змонтовані 

так, щоб вони витримали передбачені документацією зусилля.  Наскільки 

можливо, болти монтажних кріплень не повинні сприймати напруги на зріз. 

Пневмоциліндри, закріплені за лапки, повинні мати можливість 

сприймати навантаження на зріз і не повинні залежати тільки від жорсткості 

кріпильних болтів.  Кріпильні болти повинні сприймати вплив перекидних 

моментів. 

7 Отвір в пневмоциліндрі для випуску повітря повинен бути 

розташований так, щоб повітря, що  випускається, не представляло небезпеки 

для обслуговуючого персоналу 

8 Пневмоциліндри обладнують пристроями для захисту штоків від 

можливих пошкоджень або грязез'ємник для очищення штоків, якщо не 

передбачені інші захисні пристрої. 

9 Для виключення ударів поршня в кришки пневмоциліндра повний хід 

поршня в пневмоциліндрі без вбудованого гальмування повинен бути більше 

можливого переміщення виконавчого пристрою. 

10 Тиск в порожнині гальмування в пневмоциліндрі з вбудованим 

гальмуванням не повинен перевищувати максимально допустимого значення. 

11 Винос плівки мастильного матеріалу (рідини) через ущільнювальну 

манжету штока не повинен призводити до краплеутворення В окремих 

конкретних випадках в експлуатаційних документах на пневмоциліндр повинен 

вказуватися допустимий витік і способи його безпечного збирання. 

12 Пневмоциліндри слід встановлювати так, щоб отвори підведення і 

відведення робочого середовища були спрямовані вниз. 

13 У паспорті на пневмоциліндр повинні бути вказані основні параметри: 

номінальний тиск, діаметри поршня і штока, хід, маса. 
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5.2 Конструкція і безпечна експлуатація запірної арматури 

 

Запірна арматура необхідна для герметичного перекриття трубопроводу 

від потоку рідких, газоподібних, пароподібних, порошкоподібних або інших 

робочих речовин. 

При суміщенні запірних функцій і регулюючих створюється запірно-

регулююча арматура. Вона поєднує в собі можливість перекриття потоку 

робочого середовища і перенаправлення його по трубах із збереженням певної 

герметичності трубопроводу. Запірні та запірно-регулюючі деталі 

трубопроводу незамінні на промислових виробництвах і складають до 80% всієї 

арматури. 

Запірна арматура класифікується за кількома параметрами: 

- залежно від сфери застосування арматури. У цьому виді класифікації 

арматура підрозділяється за видами застосування, які характеризуються 

виробничими умовами роботи запірної арматури: промислова запірна арматура, 

спеціальна, суднова, сантехнічна арматура; 

- за функціональним призначенням арматури. У цьому типі класифікації 

трубопровідна арматура розглядається в залежності від того, яку функцію в 

виробничому процесі здійснює арматура: регулюючу, распредільно-

змішувальну, запобіжну арматуру, захисну, контрольну або фазо - розділову; 

- за конструктивними типами арматури. У цій класифікації типи арматури 

поділяються залежно від їх конструктивних особливостей (засувки, затвори, 

крани, клапани); 

- в залежності від експлуатаційних умов роботи арматури. Цей тип 

класифікації арматури дозволяє підібрати потрібний деталі в залежності від 

умовного тиску робочого середовища і температурного режиму (від -153°C до + 

600°C) експлуатації трубопроводу; 

- за способом приєднання арматури до трубопроводу (за допомогою 

муфт- різьбова , фланців , штуцерів або зварювання). 
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- за способом герметизації арматури щодо зовнішнього середовища 

(арматура сальникова, мембранна, шлангова) 

- за способом управління арматурою. З точки зору способу управління, 

арматура підрозділяється на арматуру, керовану дистанційно, арматуру з 

автоматичним управлінням і арматуру з ручним керуванням.  

Запірна арматура, має кілька різновидів, які встановлюються на газо-, 

водо-, нафто-, паро- та інших трубопроводах. В залежності від будови 

призначення та структури її групують на: 

Арматуру запірного типу: поворотні затвори (Батерфляй), засувки, 

кульові крани, клапани. 

Арматуру регулюючого типу: сегментні крани, вентилі, засувки. 

Фільтри та зворотні клапани відносяться до арматури з категорії 

запобіжного типу 

 

5.3 Гасіння пожеж на об’єктах, нафтопереробної та нафтохімічної 

промисловості 

Під час пожеж на об’єктах  нафтопереробної і нафтохімічної 

промисловості можливі: 

– наявність технологічних апаратів, комунікацій і ємкостей з горючими 

речовинами, які створюють загрозу вибуху і розтікання горючих рідин, а також 

хімічних речовин, що плавляться; 

– наявність факельного горіння газів чи речовин, що витікають з апаратів і 

комунікацій, що знаходяться під тиском; 

 наявність токсичних газів і пари, токсичних продуктів термічного розкладання 

матеріалів; 

– наявність речовин, для гасіння яких необхідні спеціальні засоби. 

Під час розвідки пожежі, крім виконання основних завдань, необхідно 

встановити: 
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– загрозу вибуху, руйнування, деформації технологічного обладнання і 

комунікацій; наявність запірної і дихальної арматури, трас електричних кабелів 

і контрольно-вимірювальних приладів, металевих несучих конструкцій, які 

вжито заходи щодо їх збереження і захисту; 

– наявність спеціальних засобів гасіння пожежі на об’єкті, можливість і 

доцільність їх застосування, а також повторне їх використання після заправки 

вогнегасними речовинами; 

– наявність, склад, кількість і місцезнаходження речовин, які здатні 

викликати вибух, опік, отруєння, бурхливе термічне розкладання чи викид 

агресивних і отруйних мас, способи захисту чи евакуації цих речовин з 

небезпечної зони; 

– наявність та місцезнаходження речовин, що здатні інтенсивно 

взаємодіяти на відкритому повітрі з водою, лугами, кислотами, вогнегасними та 

іншими речовинами; 

Заходи  безпеки під час гасіння; 

– місця можливого виникнення пожежі чи вибуху у разі відключення 

електроенергії, води, пари, інертних газів, подавання холодоагентів; 

– апарати, обладнання і трубопроводи, що нагріваються за умовами 

технології до високих температур; 

– технологічні установки, негайна аварійна зупинка яких неможлива за 

технічних умов; 

– загрозу переходу вогню чи поширювання аварії до сусідніх цехів, 

установок, можливість і доцільність перекриття вентиляційних систем і 

виробничих комунікацій, можливість видалення горючих речовин, зниження 

тиску і температури в технологічних апаратах; 

– пропускну здатність промислової каналізації і можливість відведення 

води з території цеху (установки) під час тривалого гасіння. 

Під час гасіння пожежі на об’єктах  нафтопереробної та нафтохімічної 

промисловості КГП зобов’язаний: 
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– створити штаб на пожежі із залученням до нього представників об’єкта; 

 спільно із спеціальними службами об’єкта вжити заходів щодо рятування 

людей; 

– спільно з адміністрацією об’єкта забезпечити особовий склад 

газохімозахисним одягом закритого типу та використовувати ізолювальні 

засоби захисту органів дихання та зору; 

– застосувати засоби гасіння з урахуванням характеру речовин, що горять; 

 організувати гасіння за допомогою об’єктових установок пожежогасіння; 

 врахувати вказівки обслуговуючого персоналу, а також метеорологічні умови; 

– забезпечити одночасно з гасінням пожежі охолодження конструкцій 

будівель, технологічних установок і апаратів, яким загрожує дія високих 

температур; 

– не допускати попадання води на апарати, обладнання і трубопроводи, які 

за умовами технологічного процесу працюють при високих температурах під 

тиском; захист і охолодження цих апаратів, обладнання і трубопроводів 

узгоджувати з фахівцями об’єкта; 

– забезпечити на початковій стадії гасіння каучуку або гумових технічних 

виробів максимальні витрати води, а після зниження інтенсивності горіння 

водяні стволи замінити на пінні; 

– вжити заходів щодо охолодження комунікацій, апаратів і трубопроводів з 

факельним горінням газу до повного припинення його надходження; 

– організувати подавання розпилених струменів на захист і охолодження 

апаратів і трубопроводів, покритих тепловою ізоляцією, не руйнуючи її; 

 виставити пости і дозори на автомобілях із засобами гасіння для ліквідування 

нових осередків пожежі, що можуть виникнути під час вибуху; 

– вжити заходів щодо створення загороджувальних валів з піску, землі та 

гравію для попередження розтікання горючих рідин і речовин, що плавляться; 

 на фронті руху хмар небезпечних хімічних речовин організувати завіси з 

розпиленої води, залучаючи до цього служби об’єкта; 
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– у разі тривалих пожеж і за неможливості відведення води з території цеху 

(установки) через промислову каналізацію спільно з відповідальним керівником 

робіт з ліквідування аварії забезпечити відведення води, використовуючи 

техніку і підручні засоби; 

– для уникнення вибуху у разі загрози переходу чи поширювання аварії на 

технологічні апарати, які працюють під вакуумом, вжити заходів щодо 

заповнення їх водяною парою чи інертним газом та інтенсивно охолоджувати; 

– через адміністрацію об’єкта забезпечити особовий склад гумовими 

чоботами, рукавицями, захисними костюмами від дії небезпечних хімічних 

речовин; 

– у разі наявності небезпечних хімічних речовин за рекомендацією 

медичної служби об’єкта після гасіння пожежі організувати санітарну обробку 

особового складу та провести дегазацію техніки та ПТО. 
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6 Сертифікація нової техніки 

 

Види сертифікації та її мета 

Сертифікація продукції в Україні поділяється на обов'язкову та 

добровільну.  

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на те органами з 

сертифікації  

-  підприємствами, установами і організаціями з метою:  

- запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та 

майна громадян і навколишнього природного середовища;  

- сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції;  

- створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в 

міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та 

міжнародній торгівлі.  

 

Державна система сертифікації 

Державну систему сертифікації створює державний комітет України по 

стандартизації, метрології та сертифікації - національний орган України з 

сертифікації, який проводить та координує роботу щодо забезпечення її 

функціонування, а саме:  

- визначає основні принципи, структуру та правила системи сертифікації 

України;  

- затверджує переліки продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, та 

визначає її запровадження;  

- призначає органи з сертифікації продукції;  

- абзац п'ятий статті 14 виключено встановлює правила визнання 

сертифікатів інших країн;  

 - розглядає спірні питання з випробувань і дотримання правил 

сертифікації продукції;  



47 
 

- веде Реєстр державної системи сертифікації;  

 - організує інформаційне забезпечення з питань сертифікації.  

 

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації 

в межах своєї компетенції несе відповідальність за дотримання правил і 

порядку сертифікації продукції.  

Обов'язкова сертифікація 

1. Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних 

документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.  

2. Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку 

та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший 

державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.  

3. Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися 

акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які 

визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих 

документів - методами, що визначаються органом з сертифікації чи органом, 

який виконує його функції. Результати випробувань, проведених зазначеними 

лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження 

іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні 

випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, 

крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність 

результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових 

продуктів тваринного походження здійснюються після проведення 

ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних 

документів.  
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Сертифікат і знак відповідності державної системи сертифікації 

 

Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з 

сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати продукцію 

спеціальним знаком відповідності.  

Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються 

державним стандартом.  

Знак відповідності не може бути застосований, якщо порушено правила 

його використання.  

 

Сертифікація продукції, що імпортується 

 

Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території 

України, обов'язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні, має 

підтверджуватися сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного 

сертифіката, виданим або визнаним Державним комітетом України по 

стандартизації, метрології та сертифікації або уповноваженим (акредитованим) 

ним органом.  

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації 

на підставі виданих сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання 

іноземного сертифіката включає сертифіковану продукцію до Єдиного реєстру 

сертифікованої в Україні продукції.  

Органи митного контролю здійснюють митне оформлення імпортних 

товарів на підставі зазначеного Єдиного реєстру в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України.  

Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації 

здійснює контроль за наявністю сертифікатів для товарів, що реалізуються 

юридичними або фізичними особами на митній території України.  
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Оплата робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції 

1. Оплаті підлягають всі види робіт, пов'язані з обов'язковою 

сертифікацією продукції: підготовчі, експертні, щодо акредитації, атестації, 

випробування, контролю та реєстрації.  

2. Кошти, витрачені заявником на обов'язкову сертифікацію продукції, 

відносяться на собівартість.  

3. Вартість робіт, пов'язаних з обов'язковою сертифікацією продукції, 

визначається в договорі між замовником і виконавцем.  

Відповідальність органів з сертифікації продукції та випробувальних 

лабораторій (центрів), що проводять обов'язкову сертифікацію 

Орган з сертифікації продукції при проведенні обов'язкової сертифікації 

несе відповідальність за:  

- необґрунтовану чи неправомірну видачу сертифіката відповідності;  

- порушення правил сертифікації.  

Акредитована випробувальна лабораторія (центр) несе відповідальність 

за недостовірність результатів випробувань.  

Якщо дії, вказані в пункті 1 цієї статті, не завдали шкоди споживачеві, 

громадянам, їхньому майну та навколишньому природному середовищу, орган, 

винний у порушенні правил, сплачує до державного бюджету України подвійну 

вартість виконаних робіт на підставі рішення Державного комітету України по 

стандартизації, метрології та сертифікації. При повторному аналогічному 

порушенні правил сертифікації орган з сертифікації продукції та випробувальна 

лабораторія (центр) позбавляються акредитації в державній системі 

сертифікації.  

Збитки (включаючи очікуваний і неодержаний прибуток), завдані 

виробником споживачам, їхньому майну, та шкода, заподіяна навколишньому 

природному середовищу діями, вказаними в пункті 1 цієї статті, підлягають 

відшкодуванню за рахунок органу, що проводив обов'язкову сертифікацію, в 
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порядку, встановленому чинним законодавством, і цей орган позбавляється 

акредитації в державній системі сертифікації.  
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Висновки 

 

У кваліфікаційній роботі магістра вирішена практична задача створення 

пневматичного приводу маніпулятора для монтажу кільця на поршні 

гідроциліндра. 

Основні результати роботи: 

 Виконаний опис конструкції та принцип роботи маніпулятора для 

монтажу кільця на поршні гідроциліндра. 

 Розроблено пневматичний привід, який забезпечує роботу механізмів 

маніпулятора для монтажу кільця на поршні гідроциліндра 

Розроблений технологічний процес складання блока керування 

Розроблені складальне креслення блока керування та робоче креслення 

блока колекторного. 

Розрахований пневматичний привід забезпечує задані зусилля для 

виконання технічного завдання. 
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