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1. АНОТАЦІЯ  
Робота спрямована на газодинамічний аналіз взаємодії захоплювальних пристроїв 

Бернуллі, Коанда, вихрових та вакуумних із гнучкими об’єктами маніпулювання. Буде 
розроблено математичну модель взаємодії захоплювальних пристроїв з поверхнею пористих 
та гнучких об’єктів маніпулювання. Буде вирішено проблему оптимізації конструктивних 
параметрів активної поверхні та соплових елементів пневматичних захоплювальних 
пристроїв. Особливу увагу буде приділено конструкції пневматичних захоплювальних 
пристроїв з підвищеними силовими характеристиками та стабільністю утримування гнучких 
та пористих об’єктів маніпулювання. Нова методика інженерного розрахунку 
експлуатаційних характеристик розроблених захоплювальних пристроїв буде основою для 
проведення аналізу параметрів руху гнучких об’єктів маніпулювання за допомогою 
пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів. Що дозволить 
запропонувати математичну модель динамічної взаємодії гнучких об’єктів маніпулювання із 
пневматичними захоплювальними пристроями під час виконання транспортних операцій 
промисловими роботами та обґрунтувати параметри та методи маніпулювання гнучкими 
об’єктами за допомогою пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів. 
2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ  
 У технологічних процесах легкої та машинобудівної галузі для виконання операцій 
завантаження, подачі чи маніпулюванні виробами, перспективним є використання 
пневматичних захоплювальних пристроїв. Вони мають високу надійність, довговічність 
роботи, низьку собівартість виготовлення, можливістю контактного та безконтактного 
захоплення та утримування гнучких об’єктів маніпулювання незалежно від їх матеріалу, 
механічних характеристик, структури поверхневого шару та температури. Ці переваги 
підтверджують доцільність використання пневматичних захоплювальних пристроїв.  
 Поряд з цим, недостатньо вивчені та потребують подальшого дослідження умови 
протікання газового потоку в проміжку між взаємодіючими поверхнями пневматичного 
захоплювального пристрою та об’єкта маніпулювання, методи підвищення підіймальної 
здатності даних пристроїв та мінімізації енергетичних затрат при маніпулюванні гнучкими 



  
(пористими) об’єктами виробництва.  Також недостатньо досліджено методи захоплення 
та взаємодію гнучких об’єктів маніпулювання із пневматичними захоплювальними 
пристроями під час виконання маніпуляційних операцій промисловими роботами. 
 Тому питання, щодо розробки конструкцій та обґрунтування параметрів руху 
пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів для захоплення та 
маніпулювання гнучкими об’єктами, є актуальним та доцільним з огляду розширення сфери 
їх використання у виробничих процесах та автоматизації легкої та машинобудівної галузі. 
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

Мета роботи - оптимізація конструктивних та експлуатаційних параметрів 
енергоефективних пневматичних захоплювальних пристроїв для підвищення їх піднімальної 
здатності, стабільності утримування гнучких об’єктів маніпулювання та мінімізації 
енергетичних затрат на маніпулювання гнучкими об’єктами, за рахунок ефективного 
використання енергії потоку повітря та оптимальних параметрів руху захоплювальної 
системи під час виконання транспортування. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 
− провести газодинамічний аналіз процесів протікання потоків повітря в соплових 

елементах та в проміжку між взаємодіючими поверхнями пневматичних 
захоплювальних пристроїв та гнучких об’єктів маніпулювання, на його основі 
обґрунтувати методи мінімізації енергетичних затрат та підвищення піднімальної 
здатності даних пристроїв; 

− вивести аналітичні залежності для розрахунку силових та витратних характеристик 
пневматичних захоплювальних пристроїв та визначити їх раціональні конструктивні 
параметри; 

− обґрунтувати вплив геометричних параметрів активної поверхні пневматичних 
захоплювальних пристроїв на їх силові та витратні (енергетичні) характеристики; 

− провести експериментальні дослідження силових та витратних характеристик  
пневматичних захоплювальних пристроїв з метою перевірки достовірності 
розроблених моделей;  

− провести аналіз методів планування траєкторій транспортування гнучких об’єктів 
маніпулювання промисловими роботами для забезпечення стабільності їх 
утримування; 

− розробити математичну модель динамічної взаємодії пневматичних захоплювальних 
пристроїв з гнучкими об’єктами при їх транспортуванні по прямолінійній траєкторії 
та визначити його оптимальні параметри руху для мінімізації енергоспоживання; 

− дослідити вплив масо-габаритних характеристик об’єктів маніпулювання, 
параметрів базуючих елементів захоплювачів та режимів руху на мінімальну 
необхідну силу утримування об’єкту; 

− провести експериментальні дослідження процесу транспортування з метою 
перевірки достовірності розроблених моделей та методу оптимізації параметрів руху 
захоплювальних пристроїв; 

− встановити технічні вимоги, розробити методику інженерного розрахунку 
експлуатаційних параметрів та динамічних характеристик пневматичних 
захоплювальних пристроїв для маніпулювання гнучкими об’єктами. 

 
4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА   

В результаті виконання проекту буде розроблено математична модель взаємодії 
пневматичних захоплювальних пристроїв з гнучкими об’єктами маніпулювання. Будуть 
запропоновані конструктивні схеми нових, захищених патентами, енергоефективних 
пневматичних захоплювальних пристроїв з покращеними експлуатаційні характеристики для 
маніпулювання гнучкими об’єктами. Також буде розроблена методика інженерного 
розрахунку конструктивних параметрів та динамічних характеристик енергоефективних 
пневматичних захоплювальних пристроїв. Будуть запатентовані конструкції та методи 
профілювання активної поверхні та соплових елементів пневматичних захоплювальних 



  
пристроїв. Також буде розроблена технологія             виготовлення та виготовлені 
експериментальні зразки пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів. 
Буде розроблена методика розрахунку параметрів руху пневматичних захоплювальних 
пристроїв промислових роботів для маніпулювання гнучкими об’єктами. Крім того буде 
проведене впровадження на виробництві енергоефективних пневматичних захоплювальних 
пристроїв. 

Проблеми, що необхідно розв’язати у процесі виконання наукового проекту 
відрізняються науковою новизною, оскільки наукові розробки у даному напрямку не у 
повній мірі досягають основної мети – зниження енергоспоживання пневматичних 
захоплювальних пристроїв, покращення їх експлуатаційних характеристик та підвищення 
продуктивності технологічного процесу в цілому де використовуються гнучкі об’єкти. А 
саме:  

− вперше буде запропоновано математичну модель взаємодії пневматичних 
захоплювальних пристроїв промислових роботів з поверхнею пористих та гнучких об’єктів 
маніпулювання; 

− вперше буде запропоновано математичну модель динамічної взаємодії 
пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів з гнучкими об’єктами 
маніпулювання при його транспортуванні по прямолінійній та дуговій траєкторії, яка 
враховує зміщення центра мас вантажу та дозволяє підвищити точність обчислень при 
моделюванні вантажно-розвантажувальних операцій із гнучкими об’єктами; 

− будуть удосконалені конструкції пневматичних захоплювальних пристроїв для 
підвищення силових характеристик та стабільності утримування гнучких та пористих 
об’єктів маніпулювання; 

− будуть удосконалені теоретичні залежності для розрахунку мінімальної необхідної 
сили утримування гнучких об’єктів маніпулювання, що враховують його масу, габарити, 
параметри руху, та дозволяють визначити експлуатаційні характеристики пневматичних 
захоплювальних пристроїв; 

− набудуть подальшого розвитку методи маніпулювання гнучкими об’єктами за 
допомогою пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів, що враховують 
діючі на об’єкт сили та дозволять мінімізувати енергетичні затрати при виконанні вантажно-
розвантажувальних операцій. 
 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ   
В результаті виконання проекту буде розроблено математична модель взаємодії 

пневматичних захоплювальних пристроїв з гнучкими об’єктами маніпулювання. Будуть 
запропоновані конструктивні схеми нових, захищених патентами, енергоефективних 
пневматичних захоплювальних пристроїв з покращеними експлуатаційні характеристики для 
маніпулювання гнучкими об’єктами. Також буде розроблена методика інженерного 
розрахунку конструктивних параметрів та динамічних характеристик енергоефективних 
пневматичних захоплювальних пристроїв. Будуть запатентовані конструкції та методи 
профілювання активної поверхні та соплових елементів пневматичних захоплювальних 
пристроїв. Також буде розроблена технологія виготовлення та виготовлені експериментальні 
зразки пневматичних захоплювальних пристроїв промислових роботів. Буде розроблена 
методика розрахунку параметрів руху пневматичних захоплювальних пристроїв 
промислових роботів для маніпулювання гнучкими об’єктами. Крім того буде проведене 
впровадження на виробництві енергоефективних пневматичних захоплювальних пристроїв. 
Розроблені конструкції енергоефективних пневматичних захоплювальних пристроїв 
промислових роботів та методика маніпулювання гнучкими об’єктами дозволить 
автоматизувати процеси на виробництвах легкої та машинобудівної галузі де 
використовуються гнучкі об’єкти. Закордонні аналоги таких захоплювачів не мають 
можливості захоплювати деякі гнучкі об’єкти (плівки, текстиль та інші) або потребують 
значних енергетичних затрат на безвідривне транспортування. Тому дане наукове 
дослідження буде актуальним не тільки на теренах нашої країни, але і за її межами. 
Автоматизація виробництва де використовуються гнучкі об’єкти  дозволить  забезпечити   



 


