i ka

bnika
Ryszard Ludew

Problemy eksploatacyjne

hydraulicznego zespotu zasilaj~cego uktady kierownicze
Wprowadzenie
Hydrauliczne wspomaganie uktadu
kierowniczego w autobusach i samochodach ci~zarowych jest rozwia,zaniem powszechnym przede wszystkim
ze wzgl~du na mozliwos6 przenoszenia znacznych mocy niezb~dnych do
kierowania tymi pojazdami oraz szybkie reagowanie na wszystkie impulsy
od kota kierownicy. Mechanizm ten
posiada r6wn iez duza, trwatos6 i niezawodnos6 dziatania pod warunkiem
jednak prawidtowego doboru mechanizmu do rzeczywistych opor6w skr~
tu. W pracy [3] pokazano skutki niewtasciwego doboru mechan izmu ,
w postaci zniszczonego zespotu element6w sterowania i przektadni kierowniczej . Skutki te rozcia,gaja, si~ r6wniez na hydrauliczny zesp6t zasilaja,cy
(hzz) , kt6ry musi pracowa6 w zakresie
maksymalnych obcia,zen przyspieszaja,cych jego zuzycie . W niniejszym artykule zostana, przedstawione problemy eksploatacyjne zespotu zasilaja,cego na przyktadzie pompy topatkowej

podw6jnego dziatan ia. W rozwazaniach uwzgl~dniono inne rodzaje
pomp.

1. Obiekt badan

Tab. 1. Dane techniczne hydraulicznego zespolu
zasilajacego Zil-130
Rodzaj pompy
!lost lopatek
Rodzaj napedu
Kierunek obrot6w
Cisnienie nominalne
Wydajnosc przy:
n1= 650 obr/ min
m = 1500 obr/ min
Ciecz robocza

lopatkowa. podw6jnego dzialania
10
dwa paski klinowe zebate typu A
prawy
7 MPa

Obiektem badan jest hydrauliczny
zesp6t zasilaja,cy ZH-130 (rys. 1) stosowany w starszych typach autobus6w
lkarus , w samochodach Zit i Kamaz.
Zesp6t ten tworza,:
0 pompa topatkowa podw6jnego
dziatania,
0 tr6jdrogowy zaw6r posredniego
dziatania petnia,cy rol~ ogranicznika wydajnosci ,
0 zaw6r maksymalny ograniczaja,cy
cisnienie w uktadzie.
W praktyce pompy topatkowe podw6jnego dziatania stosowane sa,
dose ch~tn i e , pon iewaz wyst~puja,ce
maksymalne sity zwia,zane z wysokim
cisnieniem znajduja, si~ po przeciwnych
stronach wirnika i znosza, si~ nie obcia,zaja,c tozysk wirnika . Jednak stosowanie ich w mocno obcia,zonych mechanizmach samochod6w ci~zarowych

i autobus6w nie daje zadowalaja,cych
rezultat6w trwatosciowych , ze wzgl~
du na zuzycie element6w przestrzeni
roboczej i regulacyjnej . Nalezy zauwazy6, ze zespoty zasilaja,ce moga, mie6
r6zny rodzaj pompy, natomiast uktad
regulacyjny pod wzgl~dem hydraulicznym jest taki sam , co najlepiej widoczne jest na schemacie hydraulicznym
(rys . 2). Umozliwia to wysnuwanie uniwersalnych wniosk6w dotycza,cych
catej populacji stosowanych zespot6w
zasilaja,cych .
Dane techn iczne zespofu zamieszczono w tabeli 1 [2] .

Rys. 1. Schemat budowy hydraulicznego zespo/u zasilajqcego Zi/-130.· 1 - korpus, 2- stator.
3 - wirnik, 4 - lopatki, 5 - plyta kompensacyjna, 6 - walek napf?dzajqcy, 7 - suwak zaworu
ograniczajqcego wydajnosc, 8 - sprf?l.yna zaworu ograniczajqcego wydajnosc, 9 - sprf?:Zyna
zaworu ograniczajqcego cisnienie, 10 - kulka zamykajqca zaworu ograniczajqcego cisnienie,
11 - podkladki regulacyjne, 12- pokrywa zasilania, h1 - luz (szczelina) osiowa lopatki, hr luz
(szczelina) /opatki w rowku wirnika, h3 - luz (szczelina) mif?dzy wirnikiem a p/ytCJ kompensa cyjnCJ, h4 - luz (szczelina) suwaka (7) w korpusie, , 1", ,2" - kolejne przekroje przeplyvvu

Rys. 2. Schemat hydrauliczny zespo/u zasilajqcego uklad kierowniczy: 1- pampa, 2 - tr6jdrogowy regulator wydajnosci posredniego
dzialania, 3 - zaw6r ograniczenia cisnienia,
L1p 6.,. 3 - spadek cisnienia mif?dzy przekrojami , 3" i , 6", L1p 7, 9 - spadek cisnienia wprzekroju, 7" i ,9"
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2. ocena stanu technicznego hzz
Z analizy funkcji , jakie spelnia hzz w ukladzie kierowniczym wynika, ze warunkiem bezpiecznego wykonania manewru skrEi!tu jest koniecznos6 jednoczesnego spelnienia
dw6ch warunk6w [1) :
a) czasu wykonania manewru skrEi!tU ,
b) wysilku fizycznego.
Jako manewr skrEi!tu rozumie SiEi! tutaj przesterowanie
k6l z polozenia do jazdy na wprost do polozenia skrajnego
w lewo lub prawo. Czas i silEi! potrzebne do wykonania tego
manewru przedstawiono w tabeli 2.
Warunki te dla hzz oznaczaja,, ze musi on dostarczy6 do
silownika badanego mechanizmu okreslona, wydajnos6, aby
zapewni6 za,dany czas trwania skrEi!tu. Wartosci te dla badanego obiektu wynosza, odpowiednio O min = 0 91 =
6 dm3Jmin dla t = 6 s i 0 = Odop = 9 dm3Jmin dla t = 6 s
przy cisnieniu Pnom = 7 MPa. Do oceny stanu technicznego wartosci te w zupelnosci wystarczaja,. Jednak badanie
charakterystyki przeplywowej 0 = f(p) w calym zakresie
stosowanych cisnien pozwala uzyska6 wiEi!kszy zas6b informacji o stanie technicznym hzz, w tym jego element6w
skladowych. Dzieje tak , poniewaz straty w ukladach hydraulicznych dotycza, cisnien- miejscowych i zwia,zanych
z przeplywem cieczy - bqdz wydajnosci w szczelinach .
Straty cisnienia w trakcie eksploatacji mozna uzna6 za stale,
poniewaz wymiar, ksztalt i polozenie kanal6w przeplywu
cieczy nie ulegaja, zmianom , lub zmiany te sa, nieistotne.
Natomiast straty wydajnosci zalezne od wielkosci szczelin
rosna, i w przypadku szczeliny plaskiej okreslone sa, zaleznoscia,:
3
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gdzie:
b- szerokos6 szczeliny,
h - wysokos6 szczeliny,
I - dlugos6 szczeliny,
!-! - lepkos6 dynamiczna cieczy roboczej,
6.p- r6znica cisnien po obu stronach szczeliny.
Zaleznos6 ta pokazuje jak silnie zalezy wielkos6 przeciek6w od wysokosci szczeliny - parametru , kt6ry w trakcie eksploatacji rosnie z najwiEi!kSZq intensywnosciq. Na
uwagEi! zasluguje r6wniez wplyw temperatury na wielkos6
przeciek6w. Co prawda wielkos6 ta zalezy odwrotnie proporcjonalnie do lepkosci dynamicznej, a ta z kolei silnie od
temperatury, tak ze przy wzroscie temperatury 0 30+40°C

Tab. 2. Czas i sila potrzebne do wykonania manewru skn;tu
Uklacl sprawnv
Uklacl niesJ)rawnx
I[
Kategoria
pojazclu Maksvmalna czas Promieri Maksymalna czas
Promieri
[S] skretu [m] sila [claN]
[S]
sila [claN]
skretu [m]
M,
M1

Ml
N
N1
Nl

15
15
20
20
25
20

4
4
4
4
4
4

12
12
12
12
12
12

gdzie:

M1 · samochody osobowe(max. 8 pasazer6w ikierowca),
M2 • maleautobusyod 10 miejsc,
M; · autobusy,
N1 · samochody dostawcze (max. 3,5 tony masycalkowitej),
Nz · male cietar6wki (max 12 ton masy calkowitej),
Nl · samochody ciezarowe.

30
30
45
30
40
45

4
4
6
4
4
6

20
20
20
20
20
20

I

:c

II
0

I
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Rys. 3. Graficzna interpretacja stan6w na charakterystyce przeplywowej. Qdop, 0 91 - wydajnos6 dopuszczalna i graniczna, Pdop - cisnienie dopuszczalne, 1 - charakterystyka stanu poczqtkowego obiektu
- stan sprawny, 2+ 5 - charakterystyki obiektu w stanie niezdatnym
powstalych z r6znych przyczyn, Pc1,2,4,5 - punkt otwarcia zaworu ograniczajqcego cisnienie

przecieki wzrastaja, o - 10 razy. Ta silna zaleznos6 przeciek6w od temperatury stanowi istotna, wadEi! uklad6w hydraulicznych , jaka, jest ich zmienna skutecznos6 w zaleznosci
od temperatury do tego stopnia, ze wiele uklad6w wymaga
stosowania chlodnicy oleju .
Jesli na charakterystyce przeplywowej zostana, naniesione wartosci graniczne i dopuszczalne uzyskiwanej wydajnosci , uzyska sit? nie tylko odpowiedz, w jakim stanie
jest hzz, ale z przebiegu charakterystyki mozna wywnioskowa6 przyczynEi! zaistnialego stanu. Przyj Ei!tO tr6jklasowy
podzial stan6w przy wyznaczonych wczesniej granicach
tych stan6w jako:
it stan sprawny - 0 > Odop•
it stan niesprawny-zdatny lub stan sprawnosci przejsciowej - Odop > 0 > 0 9 ro
it stan niezdatny- 0 < 0 91.
lstnieje jeszcze jeden warunek , aby na charakterystyce
przeplywowej 0 = f(p) zostaly ujawnione wszystkie straty
w hzz, kt6rym jest zachowanie okreslonej prEi!dkosci obrotowej wirnika pompy. PrEi!dkos6 ta powinna bye taka, aby
0 1 "' 1,05 Oro gdzie 0 1 oznacza wydajnos6 teoretyczna,, jaka,
osia,ga pampa przy okreslonej prEi!dkosci obrotowej wirnika pompy, a 0 1 wydajnos6 regulowana, przez zaw6r. Prt?dkos6 tEi! wyznaczono na poziomie n = 750± 10 obr/min . Przy
nizszej prEi!dkosci obrotowej nie ujawni siEi! dzialanie zaworu regulacji wydajnosci , natomiast przy wyzszej nieujawnione zostana, straty w przestrzeni roboczej .
W zespole zasilaja,cym (rys. 1) wyszczeg61niono nastEi!puja,ce parametry maja,ce wplyw na stan techniczny hzz
i podlegajqce zuzyciu eksploatacyjnemu:
0 szczeliny h1 ' 2, 3 bEi!dqce zr6dlem strat w przestrzeni roboczej,
0 szczelinEi! h4 bEi!dqcq tr6dlem strat w ukladzie regulacyjnym ,

AUTOBUSY

16

16

-*-

c

E

E
:<2.
0
-u

14

n = 750obr/min, t=50°C
n =1 .500obr/min , t=50°C

- ~ --~--

12
;:;-

Legend a

ED

14

-;!"---""---)i<

10

12

'''

8

c

'""*-

·<I>

0

c
"iii'

6

"0

~

E

;:;--

:<2.

'

0

'''*'

Obszar stanu :
niesprawny-zdatny

8

· (.)
•</)

0

c

"iii'
"0

~

I

I

4

10

E

4

I
I

Legenda

'I
I

- - n = 750 obr/min

I

~

!

0

2

0

4

6

n=1 .500

o~r/min

0

8

0

Ci snienie p [MPa]

4

2

•

-----<>

8

0

cisnienie p (MPa]

Rys. 4. Wplyw prf?dkosci obrotowej wirnika pompy dla szczeliny
h1 = 0, 10 mm na stan techniczny hzz

Rys. 5. Wplyw prf?dkosci obrotowej wirnika pompy dla szczeliny
h4 = 0,040 mm na stan techniczny hzz

0 wsp6tczynnik sztywnosci sprEi!:Zyny (8) zaworu ograniczajqcego wydajnosc cw,
0 wsp6tczynnik sztywnosci spr~zyny (9} zaworu ograniczajqcego cisnienie cc .
Kazdy z tych parametr6w wptywa w swoisty i dajqcy si~
zidentyfikowac spos6b na charakterystyk~ przeptywowq,
co zilustrowano na rys. 3.
Charakterystyka 1 jako jedyna nie wchodzi w obszar
stanu niezdatnego ani przejsciowego, co oznacza, ze hzz

jest w stanie sprawnym. Charakterystyki 2-i-5 SC\ w stanie niezdatnosci, jednak spos6b osiqgania tego stanu jednoznacznie okresla przyczyn~ zaistniatego stanu . Charakterystyka
2 osiqga stan niezdatnosci w wyniku zbyt wczesnego wtqczen ia si~ zaworu ograniczajqcego cisnienie , co oznacza,
ze wsp6tczynnik sztywnosci sprEi!:Zyny tego zaworu cc jest
zbyt maty i spr~zynEi! nalezy wymienic. Charakterystyka 5
pokazuje, ze hzz nie osiqga wydajnosci w catym zakresie
cisnien , co oznacza, ze przyczynq zaistniatego stanu jest
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Rys. 6. Wplyw temperatury cieczy roboczej na stan techniczny hzz
przy szczelinie h1 = 0, 100 mm
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Rys. 7. Wplyw nacisku spr£?zyny zaworu ograniczajqcego cisnienie
na stan na techniczny hzz

i t 2 = 50° C. Widoczna jest zdecydowana poprawa parametr6w roboczych hzz w temperaturze t 1 = 20°C. Straty zaczynajq siE? ujawniac na charakterystyce dopiero przy cisnieniu powyzej 3 MPa, co potwierdza zmiennq skutecznosc mechanizmu zale:Z:nq od temperatury.
Na rys. 7 przedstawiono skutki CZE?Sto stosowanej metody naprawczej zespotu zasilajqcego drogq eliminacji podktadek regulacyjnych (11 rys. 1) , w tym bardzo CZE?Sto
wszystkich. Metoda ta moze powodowac kr6tkotrwatq poprawE? osiqg6w zespotu , jednak tyl ko w przypadku , gdy
przyczynq byta utrata sztywnosci sprE?:Z:yny. NastE?pujqc e
p6Zniej destrukcyjne zjawiska Sq przyczynq przyspieszonego zuzycia zespotu jako catosci. W pozostatych przypadkach , gdy powodem niezdatnosci eksploatacyjnej sq inne
przyczyny, zwiE?kszanie nacisku sprE?:Z:yny jest bezcelowe.
Utrata sztywnosci przez sprE?ZYnE? nastE?puje w wyniku zmE?czenia materiatowego , kt6rego intensywnosc rosnie .
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Rys. 8. Charakterystyki przeplywowe hzz zuzytego awaryjnie

zbyt maty wsp6tczynnik sztywnosci sprE?:Z:yny zaworu ograniczajqcego wydajnosc - cw. Okazato siE? jednak, ze aby
wystqpH ten przypadek sita docisku sprE?:Z:yny musiataby
spasc z 44 N do 15 N, co w praktyce moze nastqpic jedynie, gdy sprE?:Z:yna PE?knie. Poniewaz PE?kniE?cia sprE?:Z:yn Sq
zjawiskiem niezwykle rzadkim , przyczynE? tE? mozna w zasadzie wyeliminowac. Niewielkq trudnosc moze stanowic
rozr6znienie przyczyn niezdatnosci w przypadku charakterystyk 3 i 4. Charakterystyka 4 jest bl iska linii prostej i oznacza zuzycie w przestrzeni roboczej, a scislej wzrost szczeliny h 1 (luz osiowy topatek), bo wzrost tej szczeliny jest najbardziej intensywny. Natomiast charakterystyka 3 odznacza siE? progresywnym spadkiem wydajnosci w funkcji cisnienia i powstaje w wyniku zuzycia w przestrzeni regulacyjnej- szczelina h4 miE?dzy suwakiem zaworu a korpusem .
Jednakze zwiE?kszenie prE?dkosci obrotowej do 1500 obr/min
(stanowisko powinno to umozliwiac) powoduje, ze w przypadku zuzycia w przestrzeni roboczej (wzrost szczelin h 1.d
nastE?puje zdecydowana poprawa stanu technicznego hzz.
Charakterystyka przesuwa siE? r6wnolegle w kierunku wyzszych wydajnosci , poniewaz straty powstate w przestrzeni roboczej Sq rekompensowane przez wzrost wydajnosci
wynikajqcy ze wzrostu prE?dkosci obrotowej wirnika pompy
(rys. 4). Natomiast w przypadku zuzycia w przestrzeni regulacyjnej dwukrotne zwiE?kszenie prE?dkosci obrotowej do
1500 obr/min powoduje jedynie nieistotnq poprawE? parametr6w roboczych (przy zachowaniu charakteru przebiegu) a hzz pozostaje w stanie niezdatnym (rys. 5) . Dzieje siE?
tak , poniewaz wzrost szczel iny h4 juz o 0,015 mm powoduje dose znaczny wzrost przeciek6w, a ten z kolei znaczny
spadek cisnienia w przekroju , 7 " - L1p 7 , taki , ze zaw6r ograniczajqcy wydajnosc otwiera siE?. Wzrost prE?dkosci obrotowej powodujqcy wzrost wydajnosci skutkuje wiE?kszym
otwarciem zaworu i tylko nieznacznq poprawq parametr6w
roboczych zespotu zasi lajqcego.
Na rys . 6 przedstawiono charakterystyki przeptywowe
hzz, w kt6rym wykonano szczelinE? h 1 = 0,100 mm (dla
nowego hzz wynosi 0,025c-0,030 mm). Pomiary przeprowadzono w temperaturze cieczy roboczej t 1 = 20° C

a)

Rys. 9. Zu;Zycie awaryjne element6wprzestrzeni roboczej pompy lopatkowej. a) rowk6w wirnika pompy, b) lopatek, c) statora w obszarze
wysokiego cisnienia

nika
Dlatego zwiE?kszan ie nacisku poprzez zwiE?kszanie ugiE?cia
wstE?pnego takiej spr~zyny daje jedynie kr6tkotrwatq poprawE? osiqg6w zespolu. Zatem podczas naprawy zespotu
nalezy takq sprE?ZYnE? wymienie na nowq i dokonae regulacji cisnienia za pomocq odpowiedniej liczby podktadek.
Natomiast niedopuszczalne jest usuwanie wszystkich podktadek ze wzgiE?du na zblokowan ie siE? zwoj6w sprE?zyny
i znieksztatcen ie procesu regu lacj i cisnienia prowadzqcego do wzrostu cisnien ia maksymalnego o ok. 50%. SprE?ZYna przestaje w6wczas pracowae jako element sprE?zysty
o proporcjonalnej zaleznosci miE?dzy naciskiem a ugiE?ciem . W takim przypadku pod wptywem wzrostu nacisku
sprE?zyna zaczyna siE? odksztatcae (a nie uginae), do czego
potrzebny jest WiE?kszy nacisk niz do jej ugiE?cia. Otwieranie
siE? zaworu wymaga w6wczas wiE?kszych nacisk6w (a samo
otwarcie jest minimalne) , co prowadzi do wzrostu cisnienia w uktadzie. Z kolei tak duzy wzrost cisnienia powoduje
wzrost temperatury oleju i przeciqzenia, mogqce prowadzi e
do od ksztatcen r6wn iez innych element6w i ich przyspieszonego zuzycia lub zniszczenia. Zjawiska te mogq wystE?powae szczeg61nie w mechanizmach wspomagania nadmiernie obciqzonych , do kt6rych nalezy mechanizm w autobusie lkarus 280 .
0 tym w jak trudnych warunkach pracuje hzz w lkarusie 280
swiadczy stopien zuzycia element6w przestrzeni roboczej,
do jakiego doszto w jednym z egzemplarzy, co zilustrowano na rys. 9. Wczesniej sprawdzono charakterystyki przeptywowe tego zespolu (rys. 8), kt6re sugerowaty niespotykany stopien zuzycia.
Ostatecznie producent mechanizmu wspomagajqcego
- firma , Csepel " dokonala zmian w mechanizmie, zmieniajqc hzz, w kt6rym zastosowano pompE? ZE?batq o cisnieniu
nominalnym 14 MPa - dwukrotnie wiE?kszym niz dotychczas . Pompy topatkowe nie Sq dobrym rozwiqzaniem w mechanizmach bardzo obciqzonych . Zdecydowanie lepsze Sq
pompy ZE?bate pos iadajqce samoczynnq kompensacjE?
szczeliny h1 , lub wieloUokowe , kt6re Sq najmniej wrazliwe
na zuzycie.

\ ka
okreslonej prE?dkosci obrotowej wirnika pompy. PrE?dkose tE? nalezy wyznaczye , wykorzystujqc relacje wydajnosci teoretycznej w stosu nku do wydajnosci regulowanej - 0 1 1,05Qr.
Przyczynq niezdatnosci hzz moze bye r6wniez zuzycie
w uktadzie regulacj i (szczelina h4 ) , trudna do lokalizacji
na drodze pomiar6w mikrometrycznych , bowiem wzrost
tej szczeliny o 0,015 mm jest juz przyczynq niezdatnosci hzz.
ZwiE?kszanie nacisku sprE?zyny zaworu ograniczajqcego
cisnienie poprzez eliminacjE? wszystkich podktadek regulacyjnych podczas naprawy hzz moze doprowadzie
do zblokowan ia zwoj6w sprE?zyny i zakt6cenia procesu
regu lacji.
Wykazano istotny spadek skutecznosci hzz w zaleznosci od temperatury i zuzycia. Poniewaz temperatura cieczy w hzz zamontowanym na korpusie silnika moze przekraczae 80°C, spadek ten wynikajqcy z zaleznosci (1)
moze bye na tyle duzy, niekt6re rozwiqzania powinny
miee chtodnicE?.
Pompa topatkowa podw6jnego dziatania nie jest dobrym
rozwiqzaniem w mechanizmach wspomagania bardzo
obciqzonych . lch zastosowanie powinno siE? ograniczye
do samochod6w osobowych.
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1. Charakterystyka przeplywowa Q = f (p) przy n = const
iT = const odzwierciedla stan techn iczny hzz i jest takze wygodnym sposobem identyfikacji przyczyn niezdatnosci pod warunkiem zachowania podczas badan
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