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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПРИ 

ВИБУХОВОМУ ПОДРІБНЕННІ УТИЛІЗОВАНИХ ВИРОБІВ З ТВЕРДИХ СПЛАВІВ 

 

В.Д. Кулинич, І.Е. Пєєва 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: vikulsija@gmail.com, ipeeva31113@gmail.com 

Розглянуто процес дроблення твердосплавних відходів вибуховоударним методом з 

використанням розчину органічної поверхнево-активної речовини для попередньої обробки. 

Описана технологія дроблення вибухом з використанням запропонованого методу. 

Проведено аналіз гранулометричного складу руйнованих поверхонь. Встановлено, що 

використання запропонованого розчину ПАР при вибуховому дробленні утилізованих 

виробів з твердих сплавів є ефективним методом, що сприяє більш якісному дробленню та 

дозволяє отримати більш рівномірний діаметр середнього шматка крупки подрібнюваного 

твердого сплаву. 

Ключові слова: тверді сплави, поверхнево-активна речовина, вибух, дроблення. 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF SURFACTANTS IN THE EXPLOSIVE CRUSHING OF 

UTILIZED HARD ALLOY PRODUCTS 

 

V. Kulynych, I. Pieieva 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: vikulsija@gmail.com, ipeeva31113@gmail.com 

The process of crushing carbide waste by explosive method using a solution of organic 

surfactant for pre-treatment is considered. The technology of explosion crushing using the proposed 

method is described. The analysis of particle size distribution of destroyed surfaces is carried out. It 

is established that the use of the proposed surfactant solution in the explosive crushing of recycled 

hard alloy products is an effective method that promotes better crushing and allows to obtain a more 

uniform diameter of the middle piece of the crushed hard alloy. 

Кey words: hard alloys, surfactant, explosion, crush. 

 

WORK ACTUALITY. Crushing processes in the general classification of mechanical 

technologies are included in the class of processes associated with the destruction of matter. This 

paper considers the problem of using secondary resources containing tungsten. The latter is the 

main component of hard alloys and a number of alloy steels. The scanty extraction of this material 

does not fully satisfy the demands of the Ukrainian industry. The problem of using secondary 

resources containing tungsten is extremely urgent and economically profitable. 

RESEARCH MATERIALS AND RESULTS. At the present stage, the regeneration of wastes of 

hard alloys is carried out by chemical methods (decomposition into pure chemical components); 

zinc-method; electrophysical method (destruction of binding components); by the explosion 

method, by the mechanical method (destruction of both the bond and the carbide component) [1]. 

At the same time, one of the significant disadvantages of these methods is the need for subsequent 

additional processes, such as crushing of hard alloy chips by mechanical means (grinding, impact), 

which increases the cost component and reduces economic efficiency. Therefore, the creation of 

new approaches and combined methods of crushing from the point of view of increasing its 

economic efficiency is essential. 

The surface condition, surfactants, variable temperature field, electric and magnetic fields could 

intensify the crushing process [2]. In order to reduce energy and, accordingly, economic costs for 

the subsequent processing of raw materials, a method of crushing tungsten-containing industrial 

wastes was proposed, in which they were pre-treated (for 2 hours) with a solution of organic 

surfactants, and then the process of shock-explosive crushing took place in order to improve its 

mailto:vikulsija@gmail.com
mailto:vikulsija@gmail.com
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quality and obtain a smaller piece of grain. Based on the previously obtained data and 

developments, as well as the fact that the use of organic surfactants in the industry is still poorly 

understood, a solution of organic mixed surfactants was selected for research, comprising anionic 

surfactants (15-30%) and nonionic surfactants (<5%) [3]. 

Obtaining powder from pieces of carbide waste was carried out in two-chamber and three-

chamber explosion containers. The crushing process was carried out in stages. After each explosion, 

the container was disassembled, the formed crumb of the carbide alloy was unloaded and sieved and 

sorted again into fractions by particle size [4].  

The first fraction included crumbs, which in terms of dimensional parameters of the powder 

corresponded to the possibility of obtaining finished products. The other three fractions were 

divided into large, medium, and small. These fractions were used for re-crushing at the appropriate 

stages (primary, secondary, etc.). To determine the particle size distribution of the powder obtained 

by grinding carbide scrap in the impact chambers at the final stage of crushing, samples were taken 

after sieving through a sieve №0045 (350 mesh) according to GOST 137 6613-73. The particle size 

of the powder was determined visually using a microscope MIN-8 at a magnification of 1350 ×. 

The results of determining the particle size distribution for the classical and investigated methods 

are given in the table 1. 

 

Table 1 – Particle size distribution of the obtained powders 

Processing method 

Percentage of fractions (mm), % The average 

diameter of the 

piece, D, mm 0,5-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5,5 

Without pre-treatment 

(standard) 
38 40 11 8 3 1,98 

When using the proposed 

surfactant solution 
41 51 5 2 1 1,71 

 

CONCLUSIONS. Experimental studies have shown that pre-saturation for 2 hours of tungsten-

containing industrial waste has a significant impact on the efficiency of their re-crushing.  

Based on the results, it can be concluded that the use of the proposed surfactant solution in the 

explosive crushing of recycled hard alloy products is an effective method that promotes better 

crushing and allows to obtain a more uniform diameter of the middle piece of crushed hard alloy 

(10 - 14% less in comparable to the use of the classical method, where industrial waste is not 

subject to pre-treatment with a surfactant solution). 
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ЗБІЛЬШЕННЯ ПЛОЩІ ПЕРЕТИНУ СУМІЖНИХ ВАЛИКІВ 
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Існує багато видів та способів наплавлення, кожний з яких має свої переваги та недоліки. 

Для підвищення технологічності та ефективності процесу наплавлення перспективним є 

використанням електромагнітних полів, зокрема комбінованих. До переваг такого методу 

належать: можливість регулювання геометричних розмірів наплавленого валика; мінімальне 

нагрівання деталі; відсутність жолоблення деталі після наплавлення; можливість здійснення 

процесу без попереднього підігріву деталі. 

Наплавлення в комбінованому магнітному полі дозволяє підвищити якість, надійність і 

довговічність деталей, за рахунок відмінної якості наплавленого металу, його структурної 

однорідності, обумовленої специфічними умовами кристалізації металу зварювальної ванни, 

поліпшити умови праці та підвищити її продуктивність, скоротити витрати на матеріали для 

наплавлення та енергоресурси. 

Ключові слова: наплавлення, суміжні валики, електромагнітний вплив, комбіноване 

магнітне поле, крок наплавлення, рівняння залежності. 

 

AN INCREASE IS EFFICIENCY OF PROCESS OF NAPLAVLENNYA BY INCREASE OF 

AREA OF CROSSING OF CONTIGUOUS ROLLERS 

 

T. Haikova 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: tanyahaikova@ukr.net 

R. Haikov 

College Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

There are many types and methods of surfacing, each of which has its advantages and 

disadvantages. To increase the manufacturability and efficiency of the surfacing process, the use of 

electromagnetic fields, in particular combined, is promising. The advantages of this method include: 

the ability to adjust the geometric dimensions of the welded roller; minimal heating of the part; no 

gouging of the part after surfacing; the possibility of carrying out the process without preheating the 

part. 

Surfacing in a combined magnetic field can increase the quality, reliability and durability of parts 

due to the excellent quality of the weld metal, its structural homogeneity due to the specific 

conditions of crystallization of the weld metal, improve working conditions and increase 

productivity, reduce costs for surfacing materials and energy. 

Ключові слова: surfacing, adjacent rollers, electromagnetic influence, combined magnetic 

field, surfacing step, dependence equation. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Резерв підвищення ефективності електромагнітного впливу, 

засновано на коливаннях і відхиленнях дуги поперечним МП, складається в забезпеченні 

позитивних змін процесів кристалізації у всьому перетині швів. Цього досягають шляхом 

періодичних змін напрямків даних імпульсних впливів, а саме реалізацією коливально-

обертального переміщення дуги. При цьому регулюванням тривалості періодів її коливань в 

заданому напрямку можливе керування процесами формування швів, що супроводжується як 

mailto:tanyahaikova@ukr.net
mailto:romanhaikov@ukr.net
mailto:tanyahaikova@ukr.net
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зміною їхньої ширини, так і глибини проплавлення. Це є ознакою досягнення певного рівня 

технологічної гнучкості даних електромагнітного впливу. Реалізація такого процесу можлива 

тільки при використанні багатополюсних електромагнітних систем [1, 2]. 

Таким чином, з урахуванням того, що при наплавленні слід забезпечувати формування 

валиків щонайбільшої ширини, мінімально можливою глибини проплавлення та 

максимальної висоти наплавленого за один прохід шару металу встановлено, що 

застосування комбінованих магнітних полів при зварюванні та наплавленні є найбільш 

доцільним. 

Мета роботи – розробка технологічних рекомендацій, які дадуть змогу підвищити 

ефективність процесу наплавлення шляхом збільшення площі перетину суміжних валиків, 

зменшення частки основного металу в наплавленому за рахунок зменшення глибини 

проплавлення. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Математичний підхід вирішення до 

проблеми дозволить отримати методики визначення такої конфігурації наплавленого валика, 

яка б дозволила зменшити витрати наплавленого металу при подальшій механічній обробці 

поверхневих шарів та отримувати при цьому позитивний економічний ефект від 

впровадження нової технології у виробництво. 

Отже, об'єктом дослідження є наплавленні валики, що перетинаються та пов'язаний з 

ними крок наплавлення. 

Основні характеристики валиків (рис. 1): ширина наплавленого валика – b; висота 

наплавленого металу – g глибина проплавлення – h; площа наплавленого металу – Fн; площа 

проплавленого металу – Fпр; крок наплавлення – Н. 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення наплавлених валиків 

 

У результаті дослідження необхідно досягнути зменшення частки основного метала в 

наплавленому, що в свою чергу зменшить розмір припусків на механічну обробку [3]. Це 

покращить ефективність всього технологічного процесу наплавлення, а також призведе до 

зниження матеріало- та енергоємності [4]. 

Для цього необхідно дослідити вплив кроку наплавлення на основні характеристики 

валика, а також дещо змінити конфігурацію валика за рахунок зовнішнього впливу 

комбінованого магнітного поля. 

В результаті досліджень було встановлено, що зменшити кількість проходів та розмір 

припусків на механічну обробку шарів наплавлених під флюсом  при відновленні тіл 

обертання типу «вал» можливо при застосуванні додаткового впливу на дугу зовнішнім 

комбінованим полем. 

 
Рисунок 2 – Схематичне зображення валиків наплавлених в КМП 
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На рисунку 2 наведено поперечні розрізи валиків наплавлених за звичайною технологією 

(без застосування магнітного поля) та при впливі на дугу зовнішнім комбінованим полем.  

Як видно, така нестандартна краплеподібна конфігурація дозволяє значно зменшити 

величину западин між валиками, що, в свою чергу, призводить до зменшення матеріало- та 

енерговитрат при подальшому механічному обробленні наплавлених поверхонь.  

Крім того, за рахунок збільшення площі перетину суміжних валиків покращуються умови 

переходу легуючих елементів із дроту до наплавленого металу, а це дає можливість досягти 

необхідної концентрації легуючого елемента у наплавленому металі за меншу кількість 

шарів наплавлення.  

На рисунках 3 та 4 можна побачити як саме залежіть величина площі перетину суміжних 

валиків від коефіцієнту асиметрії, коефіцієнту форми валика та відносного кроку 

наплавлення. Оптимальною є зона режимів яка відображає відгук жовтого кольору.  

Аналіз отриманих даних показав, що максимальне значення площі перетину суміжних 

валиків досягається при наступних значеннях параметрів: 

– відносний крок наплавлення   ≤ 0,43; 

– коефіцієнт форми валика у межах від 1,7 до 2,5; 

– коефіцієнт асиметрії від 0,17 до 0,31. 

 

  
Рисунок 3 – Графік залежності площі 

перетину суміжних валиків від коефіцієнта 

форми валика та відносного кроку 

наплавлення 

Рисунок 4 – Графік залежності площі 

перетину суміжних валиків від коефіцієнта 

асиметрії та відносного кроку наплавлення 

 

Для подальшого розрахунку оптимального режиму для наплавлення в КМП переходимо 

від коефіцієнтів до геометричних параметрів валика.  

Отже, для досягнення оптимальної конфігурації наплавленого валика необхідно, щоб 

висота наплавленого валика перевищувала глибину проплавлення в 1,5…2,0 рази, крок 

наплавлення повинен складати від третини до половини, а відхилення висоти валика не 

більше третини його ширини. 

При виконанні вищезазначених вимог до параметрів, отримуємо оптимальну 

конфігурацію наплавленого валика, яка дозволяє вирішити основні задачі дослідження, а 

саме: 

 зменшити долю основного металу в наплавленому; 

 зменшити припуски на механічну обробку поверхні наплавлення; 

 підвищити продуктивність та технологічність процесу наплавлення. 

За допомогою рівняння регресії визначаємо математичну залежність між кроком 

наплавлення і основними його характеристиками. 

Рівняння регресії, що описують вплив двох факторів на характеристики наплавленого 

валика у загальному вигляді: 
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2

222

2

1112211222110 XbXbXXXbXbXbbVn                       (1) 

 

Рівняння залежності площі перетину суміжних валиків від коефіцієнту форми валика та 

відносного кроку наплавлення: 

 
22 2071,2125,164464,756098,206295,1333062,59  F       (2) 

 

Рівняння залежності площі перетину суміжних валиків від коефіцієнту асиметрії та 

відносного кроку наплавлення: 

 
222 2411,0125,04464,757232,26205,14866,76437,2  MC  (3) 

 

В результаті проведеної роботи та обробки математично-експериментальних даних було 

встановлено, що зменшити кількість проходів та розмір припусків на механічну обробку 

шарів наплавлених під флюсом при відновленні тіл обертання типу «вал» можливо при 

застосуванні додаткового впливу на дугу зовнішнім комбінованим полем. 

Шляхом комбінування трьох складових КМП різних частотних та амплітудних значень, а 

саме головним поздовжнім полем Вz поперечним – Ву та хвостовим поздовжнім – Вх , 

можна досягти зменшення частки основного металу в наплавленому за рахунок зменшення 

глибини проплавлення та підвищити ефективність процесу наплавлення шляхом збільшення 

площі перетину суміжних валиків. 

ВИСНОВКИ. Розроблено технологічні рекомендацій, які дадуть змогу підвищити 

ефективність процесу наплавлення шляхом збільшення площі перетину суміжних валиків, 

зменшення частки основного металу в наплавленому за рахунок зменшення глибини 

проплавлення, що, в свою чергу, дозволило зменшити кількість проходів наплавлення та 

розмір припусків на механічну обробку. 

Проведені дослідження стосуються методу дугового наплавлення дротом суцільного 

перетину під флюсом. Предметом дослідження виступали валики сформовані в умовах 

комбінованого магнітного впливу на дугу. 

Таким чином за результатами дослідження: 

 визначено оптимальної конфігурації геометричних параметрів наплавленого валика; 

 визначено математичні залежності, що пов'язують крок наплавлення з площею 

перетину суміжних валиків;  

 розроблені технологічні рекомендації щодо впровадження КМП при відновленні тіл 

обертання типу «вал» в промислових умовах. 
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УДК 621.981.1 

 

ВПЛИВ МАТЕРІАЛУ ЛИСТОВОЇ ЗАГОТОВКИ НА НАПРУЖЕНО-

ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ПРИ ГНУТТІ 

 

В.В. Кухар, М.М. Нагнібеда 

Приазовський державний технічний університет 

E-mail: kvv.mariupol@gmail.com, fox7941@gmail.com  

У роботі розглянуто характер напружено-деформованого стану листових заготовок при 

гнутті зі зміною внутрішнього радіусу та врахуванням моделей зміцнення матеріалу. 

Виконано огляд методів досліджень залишкових напружень та деформацій і визначено 

величини напружень при гнутті листових заготовок. Показана модель формування 

напруженого стану на зовнішньому та внутрішньому радіусах згинання заготовки. Для 

теоретичного отримання аналітичних формул з розрахунку компонентів тензорів та величин 

залишкових напружень використаний метод механіки суцільних середовищ. Використані 

математичні моделі зміцнення, які враховуються при розрахунках напружено-

деформованого стану при гнутті. В якості прикладу виконаний розрахунок характеристик 

напруженого стану для різних матеріалів із врахуванням змінного внутрішнього радіуса. 

Ключові слова: гнуття; напруження, деформації, залишкові напруження, холодногнутий 

профіль, зміцнення, листова заготовка, пружинення. 

 

INFLUENCE OF SHEET BLANK MATERIAL ON STRESS-STRAIN STATE AT 

BENDING 

 

V. Kukhar, M. Nahnibeda 

Priazovskyi State Technical University 

E-mail: kvv.mariupol@gmail.com, fox7941@gmail.com  

The paper considers the nature of the stress-strain state of sheet blanks during bending with a 

change in the internal radius and considering models of material hardening. Methods for studying 

residual stresses and deformations are reviewed and the values of stresses during bending of sheet 

blanks are determined. A model of stress state formation at the outer and inner bending radii of the 

workpiece is shown. The method of continuous media mechanics is used to theoretically obtain 

analytical formulas for calculating Tensor components and residual stress values. Mathematical 

models of hardening are used, which are considered when calculating the stress-strain state during 

bending. As an example, the stress state characteristics for various materials are calculated 

considering the variable internal radius. 

Key words: bending; stresses, strains, residual stresses, cold-formed shapes, hardening, sheet 

blank, spring-back. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні методики розрахунку напружено-деформованого 

стану листових заготовок при гнутті потребують уточнень [1–3]. Розробка методики для 

розрахунку напружень при кінцевій формозміні має бути науково-обґрунтована і базуватись 

на результатах теоретичних розрахунків. Неврахування таких важливих факторів, як 

властивості матеріалу, пружинення та наявність остаточних напружень приводить до 

невідповідності кінцевих розмірів профілів. Тому тема роботи, що спрямована на розвиток 

методики розрахунку напруженого стану і залишкових напружень з врахуванням зміни 

внутрішнього радіусу та врахуванням зміни властивостей матеріалів при деформаційному 

зміцненні при гнутті профілів є актуальною. 

Метою роботи є розрахунок за математичною моделлю напружено-деформованого стану і 

залишкових напружень листових заготовок з різних матеріалів при згинальних операціях зі 

зменшенням внутрішнього радіусу з перспективою оцінки підсилення профілів за рахунок 

накатки ребер жорсткості (повздовжніх рифтів). 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Було апробовано метод теоретичних 

досліджень напружено-деформованого стану заготовки при гнутті. Раніше було розроблено 

математичну модель (1) і (2) процесу гнуття для визначення напружено-деформованого 

стану у вигляді компонент тензору напружень zr   ,,  та залишкових напружень у 

матеріалі з врахуванням його деформаційного зміцнення [4, 5] ( S  – опір матеріалу 

пластичній деформації, МПа). Приймемо: ,,, rRR BH  – зовнішній, внутрішній, поточний 

та нейтральний радіуси при гнутті (рис. 1). 

 

При  rRH  маємо: 
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де M  – момент, що вигинає. 

При  rRH : 
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У формулах (1–2) значення K розраховують як [6, 7]: 
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При цьому була використана модель опису зміцнення матеріалу (4), яку було отримано по 

результатах власних досліджень для сталі 08кп [8]. Також ці данні були порівняні із іншими 

марками сталей [9], які описують рівняння зміцнення (5)–(7).  

 

  - 08кп:   S     085,601ln0384808  ikpi ,  ; (4) 

  - 10ХНДП:   
2S   14,2330,1777,23869 2

10  iiHNDPi  ; (5) 

  - 3Гпс:   
3S   74,2623,22736,5527 2

3  iiGpsi  ; (6) 

  - 09Г2:   
4S   86,41006,67353,762 2

209  iiGi  , (7) 

 

де i  – інтенсивність деформацій, що розраховують попередньо [6, 7, 9]. 
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Рисунок 1 – Схема напружено-деформованого стану при гнутті заготовки: 

S0 та S – початкова та поточна товщина; 

,r,R,R BH  – зовнішній, внутрішній, поточний, нейтральний радіуси 

 

На основі отриманого аналітичного апарату для розрахунку напружено-деформованого 

стану та залишкових напружень [4, 5] було розроблено програмне забезпечення у системі 

PTC Mathcad Prime 5.0.0.0. У результаті виконаного розрахунку за схемою (див. рис. 1) та 

розробленій математичній моделі були отримані данні та побудовані графічні залежності 

розподілу залишкових напружень у середині заготовки за фіксованого значення 

внутрішнього (RB = S0 = 1,4 мм) радіуса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Розподіл напруженнь у середині заготовки за фіксованого значення внутрішнього 

радіуса RB = S0 = 1,4 мм: 

а) r ; б)  ; в) z . 
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Також було проведено розрахунок зміни компонентів тензора напружень для внутрішньої 

та зовнішньої сторони ділянки, що згинають із зменшенням внутрішнього радіусу RB (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зміна компонентів тензору напружень для ділянки, що згинають, у залежності 

від внутрішнього радіусу RB та за фіксованого значення r = : 

а) r  внутрішня ділянка; б) r  зовнішня ділянка; в)   внутрішня ділянка;  

г)   зовнішня ділянка; д) z  внутрішня ділянка; е) z  зовнішня ділянка. 

 

Показано, що залишкові напруження мають суттєвий вплив на величину пружинення 

профілю при знятті навантаження. Показана необхідність врахування кількості переходів, а 

також значення внутрішнього радіусу заготовки по переходах із врахуванням моделі 

матеріалу заготовки. З аналізу графіків встановлено, що на внутрішньому шарі заготовки 

сконцентровані стискаючі напруження, що зменшуються із розподілом напружень по 
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товщині заготовки до зовнішнього радіусу. Характеристики міцності гнутих профілів 

суттєво залежать від властивостей їх матеріалу, форми калібрів та кількості технологічних 

проходів. 

Встановлено що, серед моделей матеріалів, що були вибрані для розрахунку, показники 

жорсткості, починаючи із найгіршого і закінчуючи найкращим, розподілились у наступному 

порядку: сталь марки 08кп, сталь марки 09Г2, сталь марки 3Гпс, сталь марки 10ХНДП. Ту ж 

саму тенденцію можна спостерігати скориставшись будь-яким марочником сталі. Таким 

чином, у рамках наданого розрахунку найкращі міцностні характеристики показує сталь 

марки 10ХНДП, а найгірші сталь марки 08кп. Данна тенденція спостерігається у всіх 

розрахунках, як для напруження у середині заготовки за фіксованого внутрішнього радіуса 

RB = S0 = 1,4 мм, так і для показників компонентів тензора напружень для ділянки, що 

згинають у залежності від внутрішнього радіусу RB та за фіксованого значення r = . 

ВИСНОВКИ. Таким чином, методика розрахунку напружено-деформованого стану 

гнутого профілю при послідовному гнутті заготовки із врахуванням моделі зміцнення 

матеріалу та зменшення внутрішнього радіусу гнуття дозволяє більш точно прогнозувати 

деформації та переміщення у заготовці на стадії проектування технологічної документації. 

Завдяки врахуванню моделі зміцнення матеріалу та внутрішнього радіусу, що зменшується 

по технологічних переходах, є змога не лише просто порівняти результати розрахунку у 

теорії, а й підсилити профіль за рахунок додаткових конструкційних елементів на полицях 

листових заготовок. Використання таких впроваджень дозволить підвищити міцностні 

характеристики із досягненням економії матеріалу. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Д.В. Молоштан, Е.А. Наумова, И.О. Кузев, В.В. Драгобецкий, С.А. Богданов 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

Работа нацелена на разработку комплекса технических решений по повышению надежности 

и долговечности облицовочных деталей транспортных средств. Взамен экспериментальных и 

статистических методов предложено применение методов математического моделирования. Это 

более эффективно и менее затратно. Метод расчета включает синтез математических моделей 

процесса изготовления детали, начального состояния материала и заготовки, эволюции 

служебных свойств детали и накопления повреждений и т.д. Более подробно описана модель 

постоянного изменения геометрических размеров детали при износе. Предложена зависимость, 

учитывающая комплекс механических и эксплуатационных характеристик. 

Ключові слова: долговечность, надежность, повреждаемость, эволюция, облицовочные 

детали, восстановление, ремонт. 

 

A LIFE CYCLE OF VEHICLE FACING PARTS DURING PRODUCTION AND OPERATION 

 

D. Moloshtan, E. Naumova, I. Kuzev, V. Dragobetskii, . Bogdanov 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

The work is aimed at developing a set of technical solutions to improve the reliability and 

durability of vehicle facing parts. Instead of experimental and statistical methods, the use of 

mathematical modeling methods is proposed. It is more efficient and less costly. The calculation 

method includes the synthesis of mathematical models of the part manufacturing process, the initial 

state of the material and the workpiece, the evolution of the service properties of the part and the 

accumulation of damage, etc. A model of the permanent change in the geometric dimensions of a 

part during wear is described in more detail. A dependence is proposed that takes into account a 

complex of mechanical and operational characteristics. 

Кey words: durability, reliability, damageability, evolution, facing parts, restoration, repair. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Традиционно для прогнозирования жизненного цикла деталей, 

получаемых методами листовой штамповки, используют экспериментальные методы и 

статистические данные. Однако более эффективно и менее затратно, в этом случае, применение 

методов математического моделирования. Это дает наиболее точную и достоверную оценку 

надежности деталей и безопасности их эксплуатации [1]. Кроме того, применение  методов расчета 

позволяет, в дополнения к описанному, разработать комплекс мероприятий по повышению сроков 

эксплуатации транспортных средств. Следовательно, проектирование, производство, эксплуатация и 

ремонт транспортных средств необходимо производить с учетом требуемой и прогнозируемой 

долговечности. В то же время, возрастание эффективности производства, его технического уровня 

при снижении себестоимости продукции с улучшением ее качества, надежности и долговечности 

является актуальной задачей. Целью исследований является разработка метода расчета жизненного 

цикла облицовочных деталей транспортных средств на основе комплексного моделирования 

процессов, их производства, эксплуатации и ремонта. 

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для формирования рассматриваемого 

метода расчета необходимо использовать математическое моделирование: технологических 

процессов изготовления деталей, начального состояния, эволюции служебных параметров, 

структурных превращений, накопления повреждений, восстановления и ремонта деталей, 

изнашивания деталей. 

mailto:vldrag@kdu.edu.ua
mailto:vldrag@kdu.edu.ua
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Моделирование процессов листовой штамповки не вызывает затруднений. Существующие 

модели процессов формообразования эффективны и достоверны. Элемент метода расчета 

включает исходные характеристики детали, с которыми она поступает в эксплуатацию. Для 

деталей, получаемых методами листовой штамповки начальное состояние определяется набором 

следующих параметров: 

 S,,,,K,C,,,,EPP o
j

oooo
i

oooo       (1) 

где oP - параметры начального состояния; E - модуль упругости;   - коэффициент Пуассона; 

oo , - остаточные напряжения и деформации; o
iC - объемная концентрация фаз, влияющих на 

коррозию; ,...;2,1i   1 – перлит; 2 – бейнит; …; oo ,K   – параметры упрочнения; o
jZ , 3,2,1j  

начальные размеры деталей S  – степень сложности детали по форме. 

Элемент, включающий модель эволюции служебных параметров включает аспекты – 

геометрический, прочностной [2], функциональный и эстетический. Геометрический параметр в 

данном случае, связан с коррозией и эрозией детали, а также с износом детали при 

взаимоконтакте с перевозимыми грузами.  Прочностной аспект связан с исчерпанием несущей 

способности и силовых функций. 

Функциональный аспект связан с истеранием функционального назначения транспортного 

средства (перевозка грузов и пассажиров). Эстетический аспект – наличие повреждений 

лакокрасочного покрытия, вмятин, трещин и т.п. 

Касательно модели повреждаемости, последняя отражает дефекты в материале. А именно, 

микропоры, микротрещины, микровнедрения абразивных и другого рода частиц, 

микроцарапины, выкрашивания материала и т.д. Эволюция служебных параметров деталей 

тесно связана с моделью, которая описывает структурные превращения. Описание структурных 

превращений и химического состава материала детали при трении и коррозии играет 

исключительно важную роль при анализе жизненного цикла транспортного средства. 

Процесс постоянного изменения размеров, а в некоторых случаях и формы детали описываем 

моделью изнашивания. В зависимости от характера перевозимого груза вероятны следующие 

виды износа: абразивный, гидроабразивный и ударноабразивный. Наиболее удобно для 

моделирования процесса износа использовать зависимость, учитывающую комплекс 

механических и эксплуатационных характеристик изнашиваемого материала: 
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где u  - износ по массе; s  – предел текучести; 1,  – константы материала; ma H,H  – 

твердости абразива (груза) и материала детали; n  – нормальное давление в площади контакта; 

L,F  – площадь поверхности и длина детали, контактируемой с грузом;   – плотность материала 

детали. 

Для отражения накапливаемых в материале повреждений используем модель накапливаемых 

повреждаемости. Заключительный этап метода расчета связан с моделированием временного 

процесса эксплуатации. 

ВЫВОД: Разработан метод расчета жизненного цикла облицовочных деталей транспортных 

средств, включающий генезис математических моделей процессов: формообразования с 

формированием начальных свойств исходной заготовки; структурных превращений материала в 

процессе обработки и эксплуатации. Эволюции служебных паарметров и накопления 

повреждений в процессе износа и коррозии. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ФРИКЦИОННОГО 

УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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Работа нацелена на разработку комплексной модели восстановительного упрочнения 

деталей горного оборудования в процессе эксплуатации. Актуальность исследований связана 

с повышением долговечности дорогостоящих деталей горного оборудования. Определена 

периодичность восстановительного фрикционного упрочнения. Уточнена и адаптирована к 

процессу фрикционного упрочнения модель восстановительной наплавки. Разработана схема 

мониторинга состояния детали в процессе её изготовления, эксплуатации и 

восстановительного фрикционного упрочнения. Математическое моделирование состояния 

детали в процессе эксплуатации и периодического восстановления свойств детали позволяет 

существенно снизить износ и увеличить срок эксплуатации. Предложенный способ 

упрочнения позволяет производить восстановление деталей без разборки агрегата. 

Ключевые слова: ремонт, восстановление, ударно-абразивный износ, фрикционное 

упрочнение, мониторинг, зуб ковша экскаватора. 

 

A MATHEMATICAL MODEL OF RESTORATIVE FRICTION HARDENING OF 

MINING EQUIPMENT PARTS 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
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The work is aimed at developing a comprehensive model for the recovery hardening of mining 

equipment parts during operation. The actuality of the research is associated with an increase in the 

durability of the expensive parts of the mining equipment. The frequency of the restorative friction 

hardening has been determined. A model of the restoration surfacing has been refined and adapted 

to the process of the friction hardening. A scheme for monitoring the state of a part in the process of 

its manufacture, operation and restorative friction hardening has been developed. The mathematical 

modeling of the state of the part during operation and periodic restoration of the properties of the 

part can significantly reduce wear and increase the service life. The proposed method of hardening 

allows the restoration of parts without disassembling the unit. 

Кey words: repair, restoration, shock-abrasive wear, friction hardening, monitoring, excavator 

bucket tooth. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Основное место в национальной экономике Украины занимает 

горно-металлургический комплекс. Последний обеспечивает треть промышленного производства 

и до 40% экспортной прибыли. Детали горного оборудования, как правило, чрезвычайно дорогие, 

а срок их эксплуатации низкий. Резервом повышения долговечности деталей горного 
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оборудования является использование методов поверхностного упрочнения, оптимизация 

параметров процесса упрочнения и разработка комбинированных технологий  обработки. Однако 

в условиях ударно-абразивного износа интенсивность изнашивания, даже при применении 

наиболее эффективных методов упрочнения, велика. Упрочненный слой, который при 

упрочнении взрывом достигает величины 30÷40 мм, истирается за несколько часов. Несмотря на 

то, что в процессе ударно-абразивного взаимодействия поверхности детали с породой происходит 

упрочнение поверхностного слоя износ по массе происходит с большей скоростью, чем процесс 

упрочнения. Актуальность исследований по повышению износостойкости деталей горного 

оборудования, связана с тем, что в настоящее время физический износ производственных фондов 

горно-металлургического комплекса Украины составляет 70-75%. Поэтому актуальным является 

вопрос периодического, по мере износа, упрочнения поверхности детали. Желательно упрочнение 

производить без разборки узла или агрегата. Таким процессом является процесс фрикционного 

или ударно-фрикционного упрочнения. Целью исследования является разработка модели 

восстановительного упрочнения деталей подверженных износу с установление времени 

периодичности фрикционного воздействия. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для упрочнения деталей горного 

оборудования применяют поверхностные методы упрочнения, использующих 

концентрированные потоки энергии и конструктивные, конструктивно-технологические и 

технологические способы обеспечения и повышения износостойкости: исключение внешнего 

трения; улучшение условий трения; равностойкость изнашивающихся деталей; оптимизация 

формы деталей; компенсация износа; резервирование износостойкости; индикация износа; 

разрушающее воздействие на обрабатываемый материал; взрывное легирование; упрочнение 

взрывом; взрывотермическая обработка (высокоскоростная  деформация + термическая 

обработка); электровзрывное легирование; взрывная обработка с образованием нанообъемных 

слоев. Основной причиной износа деталей горного оборудования являются процессы 

пластического оттеснения, хрупкого выкрашивания, микро- и макроцарапания. Для 

определения периодичности корректировки поверхностной прочности детали необходима 

модель восстановительного упрочнения. С некоторыми уточнениями можно воспользоваться 

моделью восстановительной наплавки [1]. В данном случае при моделировании временного 

процесса эксплуатации, например, зуба ковша экскаватора контролируется изменение 

служебного параметра. В качестве параметра используется твердость по Бринеллю НВ. Его 

измерение в условиях эксплуатации производится динамическим методом прибором 

«NOVOTEST». При моделировании формулируется модель износа с использованием 

зависимостей, приведенных в работе [2]. На каждом временном шаге НВ сравнивается с 

исходным значением твердости в состоянии поставки, до упрочняющей обработки. При 

достижении НВ=3500÷4000 МПа деталь из этапа эксплуатации переводится в этап 

восстановительной фрикционной обработки. В математической модели происходит 

преобразование множества пред восстановительных параметров P
n

pr=P
u
ar, где P

n
pr, P

u
ar – 

множество до и после восстановительных параметров; n=1,2, … – номер ремонта. 

На первой стадии эксплуатации детали заканчивается достижение параметра НВ значения 

НВr в момент времени эксплуатации t=tr1. На этапе восстановления происходит 

скачкообразное изменение параметра НВ на величину ΔНВr по аналогии [1]. С точки зрения 

качества восстановления возможны три случая фрикционного упрочнения: идентичная по 

качеству, при которой P опускается до исходного значения P01=Р, и после фрикционного 

упрочнения Р растет с той же скоростью, что и до нее; низкая по качеству, при которой Р 

опускается до значения P02>Р0, и в дальнейшем растет быстрее, чем на начальной стадии; 

высокая по качеству, в результате которой достигается значение P03, более низкое, чем P01, и 

после фрикционного упрочнения растет медленнее. 

Последнему случаю отвечает фрикционное упрочнение более износостойкого материала 

или дополнительное упрочнение наплавленного металла. 

Схема мониторинга состояния детали в процессе ее производства, эксплуатации и 

восстановления представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Схема мониторинга состояния детали в процессе её изготовления, эксплуатации 

и восстановительного фрикционного упрочнения 

 

ВЫВОД. Математическое моделирование позволяет с меньшими затратами и более 

эффективно оценивать структурное состояние деталей в процессе фрикционного упрочнения 

и последующей эксплуатации. Исследования могут быть использованы при оптимальном 

проектировании процессов упрочнения пластическим деформированием и штамповки 

деталей, работающих в условиях интенсивного износа и знакопеременных нагрузок.  
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The work substantiates the feasibility of manufacturing cylindrical shells with variable curvature 

by shells expansion with explosion energy. The possibility of deformation of cylindrical shells 

during the explosion of a charge that is displaced relative to the axis of symmetry of the shell is 

considered. A calculation method and model that reflect the real picture of the pulsed deformation 

of a cylindrical workpiece are proposed. The developed mechanical-mathematical model allows us 

to consider the nature of the hardening of the material under pulsed action and the inertial 

components under high-speed loading. 

Key words: cylindrical shell, explosion, expansion, pulse, finite element method. 
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Робота обґрунтовує доцільність виготовлення циліндричних оболонок зі змінною 

кривизною шляхом розширення оболонок за допомогою енергії вибуху. Розглянуто 

можливість деформації циліндричних оболонок під час вибуху заряду, зміщеного відносно 

осі симетрії оболонки. Запропоновано метод розрахунку та модель, що відображають 

реальну картину імпульсної деформації циліндричної заготовки. Розроблена механіко-

математична модель дозволяє розглянути характер зміцнення матеріалу під імпульсною дією 

та інерційних компонентів при високошвидкісному навантаженні. 

Ключові слова: циліндрична оболонка, вибух, розширення, імпульс, метод скінченних 

елементів. 

 

RELEVANCE OF WORK. An explosive forming is one of the techniques to form a metal 

workpiece using high shock pressure from the explosion. An explosive releases its energy instantly 

so that an extremely high pressure with a short duration occurs at the instance of an explosion. The 

underwater shock wave travels downstream and then it hits the workpiece to be formed [1]. The 

process could reproducibly deliver serviceable parts out of steel, aluminum, titanium, and Inconel, a 

superalloy. The effort opened a new way to produce a variety made of engineering or aerospace 

components, including housings, engine diffusers, and afterburner rings. 

Explosive forming as an effective method of shaping is associated with complex physical and 

chemical processes. Therefore, the improvement of the method is impossible without a theoretical 

substantiation of the physics of the phenomena occurring during an explosion in various 

transmission media, determination of the stress-strain state of the workpiece during shaping, and the 

behavior of metals under impulse loads. The development of the theory of hydroexplosive forming 

processes is inextricably linked and is based on the latest achievements of the theory of plasticity, 
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solid-state physics and fast processes, hydro- and gas dynamics, the theory of detonation and 

explosion, etc. 

Currently, experts in the field of explosive metalworking are working on the creation of 

universal methods for determining the force characteristics of processes, fundamentally new 

equipment and tools, identifying new aspects of explosive forming, and developing combined 

technologies using pulsed energy sources [2]. 

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCH. In the technological processes of the expansion 

of shells with the energy of the explosion, the central location of the explosive charge is mainly 

used [3]. However, the problem of the nature of the deformation of cylindrical shells during the 

explosion of a charge that is displaced relative to the axis of symmetry by a certain amount e is also 

of practical interest. The first practical task is to determine the limit values at which the process is 

stable and there is no significant distortion of the shape of the part. Its solution will make it possible 

technically competently establish the requirements for the accuracy of the location of the charge, 

which is especially important when stamping on mechanized explosive installations with automated 

charge supply [4, 5]. 

The second practical task is to use the distortions arising from eccentric distribution to develop 

technological processes for stamping parts with geometric shapes close to the natural (distorted) 

shape [6, 7]. 

Consider the consequences of eccentricity during the expansion of a cylindrical pipe. It is known 

that the pressure at the shock front during an explosion in water decreases in inverse proportion to 

the distance. Eccentricity results in uneven pressure distribution around the circumference [8]. 

The displacement of the charge leads to the fact that the normal fall of the shock wave will occur 

only at two points. At the other intermediate points, the shock wave obliquely falls onto the 

obstacle. In addition, it should be noted the emergence of a system of waves in the thickness of the 

workpiece. 

The uneven distribution of the pressure pulse over the workpiece leads to the fact that the 

deflection and the amount of deformation will also be variable. 

Based on the following assumptions [2, 5, 9, 10]: 

a) we consider a sufficiently thin shell, which allows us to consider the distribution of stresses 

throughout the thickness to be uniform; 

b) the shell material is incompressible; 

c) shear stresses are small; 

d) the mass of the shell does not change during deformation, 

then the equation of deformation of the shell takes the form: 

  
2

2

1id r
P t

dt r


  
 

,     (1) 

where r – current radius; 

ρ – material density, 

δ – shell thickness; 

σi – stress intensity. 

The time dependence of pressure on the right side of the equation can be written as: 

   exp /mP t P t   ,     (2) 

where θ is the time constant [9, 10]. 

We introduce a system of dimensionless parameters: 

0

r
R

r
  – dimensionless radius;    (3) 

τ = νt – dimensionless time, where  

2

0

s

r


 


,    (4) 

V = R – dimensionless velocity;         (5) 
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0
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m
m

s

P r
V


 
 

 – dimensionless complex.   (6) 

Differential equation of motion (1) taking into account dimensionless parameters (3) – (6) takes 

the form 

 
1 mV

R Rexp /
R

    


,    (7) 

and the initial conditions in the new variables are 

1R  , 0'

o oV R  .     (8) 

Since at the beginning of deformation equation (7) is simplified: 

 1 mV
P exp /


    


,     (9) 

then, integrating it under the initial conditions (8), we obtain an asymptotic solution close to the 

exact one for small R: 

  1mR V V exp /       ,   (10) 

1 1
2

m mR V exp
    

         
  

.   (11) 

Upon reaching the maximum speed of the shell acceleration R’’ = 0, it follows from (9) that 

mV
T ln   


     (12) 

Substituting the value T into equation (10), we obtain 

1 1m
T m

V
R V ln

 
    

 
.    (13) 

From formula (13) we conclude that RT increases with increasing Vm; that is, the deflection of the 

workpiece increases. 

As can be seen from expression (6), Vm in turn, depends on the parameters of the external load. 

The higher the pressure, the higher the value of Vm, the more the shell deforms. 

A typical representative of parts such as eccentric shells is a volute (also called "cochlea") 

(Fig. 1). The presence of eccentricity prevents the shape change in the workpiece in the zone of a 

sharp change in the curvature of the surface and leads to the rupture of the weld or material in the 

interface zone. 

 
a)     b) 

Fig. 1. The appearance of the "volute" part: a – isometric view; b – structure 

 

The part is obtained from a cylindrical welded workpiece with a diameter of 400 mm. The height 

of the part is 120 mm. As can be seen from the figure, the middle zone of the finished part has 

seven different radii of curvature, which are difficult to obtain using traditional shaping methods. In 

addition, the δ value shows the degree of relative elongation of the side profile line of the finished 

part at the radii of curvature relative to the length of the generatrix line of the original cylindrical 
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workpiece, the largest of which is 71%. 

In the problems of non-stationary processes accompanied by high strain rates, program 

complexes that are using an explicit method for solving equations of continuum mechanics are 

widely applied. At present, the most promising method for modeling and calculating such problems 

is the finite element method (FEM). FEM has become widespread for solving the problems of 

mechanics. The popularity of this method is also caused by its relative simplicity and visibility [9]. 

ANSYS Autodyn is an analytical tool for solving explicitly formulated problems for modeling 

complex nonlinear dynamics. It is a powerful tool for interdisciplinary calculations in explicitly 

formulated problems providing a wide range of simulation capabilities. The numerical analysis 

makes it possible to determine deformation and force parameters for each of the possible variants of 

forming and to predict the shape and properties of the processed samples material without laborious 

experiments [9, 10]. 

Using the obtained dependences of the expansion of cylindrical shells during the explosion of a 

charge that is displaced relative to the axis of symmetry, forming parameters were determined and 

applied during the Autodyn simulation. The shape of the expanded part is shown on Fig. 2 (a). As 

can be seen from the Fig. 2 (b), the selected parameters of explosive expansion are sufficient to fill 

the die mold cavity with the blank. At the same time, the relative elongation of the material is 

insufficient to fill the die cavity in height with the blank. In this case, to obtain satisfactory 

geometric parameters of the finished part, the original workpiece should be increased relative to the 

upper and lower edges of the forming cavity. In this case, the design of the die should be changed 

so that it has cylindrical cavities at the top and bottom, which would limit the expansion of the 

upper and lower parts of the workpiece in the radial direction until complete deformation of the 

middle zone of the part occurs. 

 

 
a)      b) 

Fig. 2. Diagram of total deformations of a workpiece during an explosive expansion: 

a – total deformations (top view); b – diagram of filling the die mold cavity 

 

 
a)      b) 

Fig. 3. Diagram of “volute” part shaping with an increase in the height of the workpiece during an 

explosive expansion: a – total deformations (top view); b – diagram of filling the die mold cavity 
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In the next simulation, the workpiece was enlarged by 60 mm at the top and 30 mm at the bottom 

(Fig. 3), and bounding rings were added to the die structure at the bottom and top. 

As can be seen from the Fig. 3, in this case, the filling of the die cavity occurred completely. In 

the manufacturing process, areas of the formed part that exceed the required height of the part must 

be cut off and removed. 

CONCLUSIONS. The paper investigates the possibility of using an explosive expansion of 

cylindrical shells to obtain parts with variable curvature. Analytical dependencies are obtained that 

allow determining the optimal arrangement of explosive charges and loading parameters of the 

workpiece material, taking into account its resistance to deformation. 

Simulations in the ANSYS Autodyn system have proved the possibility of obtaining parts with 

variable curvature. The proposed method for producing housings parts with variable curvature fully 

satisfies the requirements for parts of this type, avoids local destruction of workpieces in the weld 

zone, and also significantly simplifies, accelerates, and reduces the metal consumption of 

production in conditions of small production programs.. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЛНОВОЙ ПРИРОДЫ ПРОЦЕССОВ 

ДЕФОРМАЦИИ 
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Исследования нацелены на теоретическое обоснование волновой природы пластической 

деформации. Представлены преобразования уравнений Гельмгольца, Лагранжа-Эйлера, 

Навье-Стокса для идеально-пластической, упругой и линейно-вязкой реологических моделей 

сплошных сред. В результате преобразований и совместного решения уровней с 

уравнениями физического закона, получены волновые уравнения в канонической форме. Это 

свидетельствует о волновой природе процессов деформирования. Возникновение волн 

связано с инерционностью деформируемой среды. Причем инерционность возникает в 

условиях импульсного, динамического и статического нагружения. 

Ключевые слова: реологические модели, инерционность, волны, уравнения движения, 

напряжения, деформации, волновые уравнения. 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE WAVE NATURE OF THE 

DEFORMATION PROCESSES 

 

D. Savielov, V. Dragobetskii, A. Miroshnick, S. Gorbatyuk (Russia) 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Е-mail: vldrag@kdu.edu.ua 

The Research is aimed at the theoretical substantiation of the wave nature of the plastic 

deformation. The transformations of the Helmholtz, Lagrange-Euler, Novier-Stokes equations for 

the ideal plastic, elastic and linear-viscous rheological models of the continuous media are 

presented. As a result of transformations and a joint solution of levels with equations of the physical 

law, wave equations are obtained in the canonical form. This indicates the wave nature of the 

deformation processes. The appearance of waves is associated with the inertia of the deformable 

medium. Moreover, the inertia occurs under conditions of the impulse, dynamic and static loading. 

Key words: rheological models, inertia, waves, equations motions, stresses, deformations, wave 

equations. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Рядом исследователей установлено, что пластическая 

деформация твердых кристаллических тел имеет волновую природу. Это нашло 

подтверждение в исследованиях Э.М. Рейнольдса, Дж. Ф. Белла, М. Дж. Кеннга, О.У. 

Диллона и др. 

Волновая природа деформации упругой, вязкой, пластической проявляется и отражает 

весь комплекс взаимодействий, происходящих на разных уровнях строения 

деформированного тела. 

Волновые эффекты  проявляются при релаксации и диссипации напряжений, 

деформационном упрочнении материала, перемещении дислокаций и др. Акты релаксации 

осуществляются путем «разрядки» высокоэнергетичных, по сравнению со средним уровнем 

энергии в кристалле, областей вблизи концентраторов напряжений [1, 2]. 

Микроскопическая волна пластической деформации формируется путем лавинообразного 

развития множественного скольжения [1]. 

Волновые явления, как правило, связаны с резонансными эффектами. В условиях 

резонанса сдвигово-релаксационных колебаний с частотой нагружения, равной собственной 

частоте этих колебаний, происходит существенное уменьшение сопротивления металлов 

деформированию. Это явление и установление условий его возникновения стало предметом 
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открытия резонансного вибропластического эффекта [2]. Однако все исследования 

технологий стимулирования пластических деформаций (виброобкатка, импульсно-

термическое и силовое воздействие, электропластичность, магнитно-импульсное 

нагружение) носят в большей степени прикладной характер и базируется на результатах 

экспериментальных исследований. Также установлено, что переход из упругого состояния в 

пластическое определяется возникновением волны пластической деформации. Процесс 

пластической деформации рассматривается как автоколебательный. 

Поэтому при вибрационном и импульсно- или ударно-волновом нагружении наблюдается 

снижение сопротивления кристаллического вещества пластическому деформированию. 

Потому решение комплекса задач, связанных с реализацией волновых явлений при 

деформировании, чрезвычайно актуальны. Кроме того, необходимо не только физическое, но 

и теоретическое его обоснование. 

Целью исследований является теоретическое обоснование волновой природы 

деформирования металлов различной реологии. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для установления волновой природы 

рассмотрим основные уравнения движения простейших реологических моделей: линейно-

упругой, жестко-пластической и линейно-вязкой сред в однородном изотропном случае. 

Принимаем 1x , 2x , 3x  – декартовы координаты ),,,( 321 txxxuu   поле перемещений точек, 

соответствующей реологической среды. Тензор деформаций для этих сред имеет вид: 
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где 3,2,1, ji . 

Тензор напряжений с компонентами ij  для линейно-упругой среды в скалярной форме 

имеет вид: 

ijijij   2 ,                                                      (2) 

 

где   – модуль упругости; 

ij  – символ Кронекера; 

33221103    – относительное изменение объема; 

  – коэффициент Пуассона. 

Для линейно-вязкой среды: 

ijikikij p   23 ,                                        (3) 

где p  – давление;  

 ,  – коэффициенты вязкости; 

332211    ; 

ij  – скорость деформаций. 

Для идеально пластической среды: 
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 ,                                                               (4) 

 

где d  – положительная константа пропорциональности. 

В случае простого растяжения для идеально пластического материала уравнение 

движения имеет вид: 
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где   – плотность материала; 
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Учитывая то, что скорость распространения волн в металле определяется значением 
 

5,0

11

111














 d

d
a ,                                                           (7) 

то получаем волновое уравнение. 

По аналогии, преобразуя уравнения Лагранжа-Эйлера, приходим к уравнению свободных 

колебаний упругой однородной изотропной среды: 

 grad
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Для линейно-вязкой несжимаемой среды, используя уравнения Навье-Стокса, получаем 

динамическое уравнение неустановившегося движения вдоль линии тока: 
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где H  – пьезодинамический напор. 

Следовательно, возникновение волн в металлах с различными реологическими 

свойствами связано с инерционностью процесса деформирования. Причем это характерно не 

только для процессов, связанных ударно-волновым и вибрационным нагружением. 

Возникновение волн происходит и в процессах статического деформирования. В начальной 

стадии деформирования заготовка разгоняется от нулевой скорости до скорости 

деформирующего инструмента. Это приводит к возникновению инерционной составляющей 

2

2

t

u




 . То же наблюдается и в момент остановки заготовки на заключительной стадии 

деформирования. Значение инерционной составляющей определяется из уравнения 

движения заготовки, которое справедливо при 0t : 
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2

,                                                            (10) 

где F  – силовое воздействие, приложенное к заготовке. 

ВЫВОДЫ. Путем преобразования уравнения движения простейших реологических сред 

совместно с уравнениями физического закона, связывающего напряжения с деформацией, 

получены канонические волновые уравнения. Это свидетельствует о волновой природе 

деформации упругой, линейно-вязкой и идеально-пластической сред. 
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Метою роботи є розробка технології отримання сферичних днищ та циліндричних 

обичайок в багатошаровому виконанні з квазишарового матеріалу та ущільнення 

багатошарової стінки елементів військової техніки. Вирішення питання прилягання шарів 

конструкції або при використанні квазішаруватих матеріалів можливе при використанні 

енергії бризантних вибухових речовин. Експериментально встановлено, що вибухове 

навантаження призводить до збільшення ударної в'язкості та балістичної стійкості 

оброблюваних матеріалів. Проведено аналіз різних варіантів способів ущільнення 

багатошарової стінки та запропоновано найбільш ефективні технології. 

Ключові слова: бронетехніка, композиційні матеріали, ущільнення багатошарової стінки, 

зварювання вибухом, 3d модель. 
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The main aim of the work is to develop a technology for obtaining spherical bottoms and 

cylindrical shells in a multilayer design of quasi-layer material and compaction of the multilayer 

wall of elements of military equipment. It is proved that the solution of the question of adhesion of 

the construction layers or with the use of quasi-layered materials is possible with the use of energy 

of high explosives. It has been experimentally established that the explosive load leads to an 

increase in toughness and ballistic resistance of the processed materials. The analysis of different 

variants of sealing methods of a multilayer wall is carried out and the most effective technologies 

are offered.  

Кey words: armored vehicles, composite materials, multilayered wall compaction, explosion 

welding. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних умовах виробництва і розвитку техніки серед 

безлічі конструктивних рішень вагоме місце займають вироби з шаруватих композиційних 

матеріалів. Ефективність застосування шаруватих конструкцій підтверджується появою 

принципу шаруватості при конструюванні, виготовленні технологічного оснащення та 

методів обробки [1-3]. 

mailto:leshynsk@uwindsor.ca
mailto:alexshap.as@gmail.com
mailto:leshynsk@uwindsor.ca
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Шаруваті конструкції мають підвищену 

міцність, експлуатаційну надійність і безпеку, простіші у виготовленні і відкривають нові 

аспекти в підвищенні продуктивності [4]. 

Найбільш ефективно використовувати шаруваті конструкції в умовах ударного, 

імпульсного і вибухового навантаження. 

В умовах експлуатації багатошарових конструкцій тріщини і інші дефекти локалізуються 

в одному шарі і не призводять до руйнування всієї конструкції. 

У багатошаровій стінці можна створити попередні напруги, це в ряді випадків сприяє 

більш рівномірному розподілу напружень по товщині. 

Наявність допоміжної контактної поверхні окремих шарів і знижена згинальна жорсткість 

багатошарової стінки збільшує час зіткнення пробиваючого предмета зі стінкою. 

Зосереджена сила удару, діюча на багатошарову стінку, значно знижується, а балістична 

стійкість підвищується. 

Крім того, коефіцієнт відновлення значно впливає на величину імпульсу для 

багатошарової стінки менше, ніж для монолітної. У разі удару предмета, що летить о 

багатошарову стінку велика частина кінетичної енергії піде на зближення і ущільнення 

окремих шарів, менша частина її піде на зміну форми і зародження осередків руйнації [5-6]. 

Проведені дослідження дозволили відпрацювати технологічний процес ущільнення 

багатошарової стінки сферичного балона високого тиску. Матеріал балона – мартенситно-

старіюча сталь 03Х11Н10М2Т. Внутрішній діаметр – 0,125 м, товщина стінки – (2,43,0) × 

10
–3

 м, (3×1; 3×0,8; 2×0,8; 2×0,8+1×1) м. Сферичне днище повинно відповідати наступним 

вимогам: 

– максимальна залишкова деформація не повинна перевищувати 1%, при цьому 

деформації між шарами не повинні відрізнятися більш ніж на 0,2%; 

– щільність багатошарової стінки повинна бути однорідною, зазори не повинні 

перевищувати 0,01 × 10
-3

 м, монолітні ділянки не допускаються; 

– при температурах випробування до + 65ºС ударна в'язкість металу повинна залишатися 

на рівні значень для зістареного стану. 

Необхідне ущільнення багатошарової стінки досягнуто при імпульсному впливі на 

попередньо відштампований пакет заготовок. Напівфабрикат розміщувався в матрицю зі 

сферичною порожниною, на яку встановлювався циліндричний мікробассейн для 

розміщення передавальної середовища. 

 

 
Рисунок 1 – Заготовка сферичного балону високого тиску 
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В результаті проведених досліджень встановлено що якість і надійність деталей в 

багатошаровому виконанні багато в чому визначається станом міжслойної зони або зони 

з'єднання шарів. Параметри міцносних властивостей задаються конструктивними вимогами і 

багато в чому залежать від організації процесу пластичної формозміни і якості підготовки 

поверхонь, що з'єднуються. Останнє регулюється в широких межах шляхом застосування 

технологічних прошарків, що надають активізуючу або гальмівну дію на зварюваність [7]. 

Встановлено та визначено найбільш прийнятні схеми і параметри процесів деформування 

і обробки досліджуваних технологічних процесів. Найбільш доцільною схемою 

формоутворення зварених вибухом шаруватих заготовок є процес беспріжімной витяжки з 

торцевими відкольних елементами. Параметри суміщення процесів штампування і 

зварювання вибухом відповідають мінімальним значенням параметра зварювання і 

динамічного кута повороту для даної композиції з обов'язковим підпором заготовок 

еластичною, сипучої або в’язкою середою. 

Проведені випробування на ударну в'язкість засвідчили, що здатність матеріалів 

протистояти впливу концентраторів напружень (тріщин) після імпульсного навантаження 

досить висока, і навіть перевищує в 1,51,9 рази поглинену енергію вихідних зістарених 

зразків. Ударна в'язкість зістарених зразків становить (6368)10
–4

 Джм
–2

. 

ВИСНОВКИ. Представлена технологія, що поєднує переваги зварювання і штампування 

вибухом, дозволила відмовитися від виготовлення судин високого тиску з монолітних 

заготовок великої товщини (корпусні деталі підводних човнів і глибинних апаратів). 

Вибухове навантаження призвело до зміцнення матеріалу шарів і підвищенню їх міцності 

при збереженні пластичності, тому при попаданні куль в судини високого тиску відсутній 

осколковий вплив на живу силу і техніку в умовах бойових дій. 
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ВПЛИВ ГАЗОВОГО БОРУВАННЯ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ЗАХИСТНИХ ПОКРИТТІВ НА СТАЛІ 45 
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Впровадження нових перспективних технологічних процесів у виробництві часто 

гальмується відсутністю матеріалів,  що можуть працювати в важких умовах. Пошук нових 

можливостей зміни комплексу фізико-механічних властивостей металів в заданому напряму 

є актуальною задачею сучасного матеріалознавства. Вирішення цієї задачи вимагає 

вдосконалення існуючих і утворення нових методів обробки металів.  

Газове борування проводять в спеціальних приладах за рахунок розкладу газоподібних 

поєднань бору: диборана (В2Н6), треххлористого бора (ВСl3), трехбромистого бору (ВВr3), 

триметил [(СН3)3В] та інших речовин.  

Ключові слова: технологічні процеси, фізико-механічнихі властивості, борування. 

 

INFLUENCE OF GAS DRILLING ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 

OF PROTECTIVE COATINGS ON STEEL 45 

 

O. Cherneta, O. Sasov 

Dniprovsk State Technical University 

Е-mail: OCherneta@gmail.com, sasov@ukr.net 

The introduction of new promising technological processes in production is often hampered by 

the lack of materials that can work in difficult conditions.  The search for new opportunities to 

change the complex of physical and mechanical properties of metals in a given direction is an 

urgent task of modern materials science.  Solving this problem requires the improvement of existing 

and the formation of new methods of metal processing. Gas drilling is carried out in special devices 

due to the decomposition of gaseous compounds of boron: diborane (B2H6), boron trichloride 

(BCl3), boron tribromide (BBr3), trimethyl [(CH3) 3B] and other substances. 

Key words: technological processes, physical and mechanical properties, gas drilling, boron. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метою роботи є дослідження структури борованого шару і 

фазового складу на сталі 45 після дифузійного насичення бором. В технологічному 

відношенні процес газового борування подібен процесам газової цементації або азотації. 

Боруємі детали збирають в спеціальні контейнери і завантажують в реакційну камеру, що 

нагріта до визначеної температури, після чого реактор герметизується, а прилад продувають 

(3-5хвилин) інертним газом з утворенням надлишкового тиску (200-400 мм. рт. ст.)[1]. Після 

досягнення визначного тиску крізь інжекторний змішувач в реактор подають борвміщуючий 

газ. Найбільша швидкість процесу відбувається при використанні сумішей В2Н6 и ВС13 с 

воднем. Співвідношення диборана і водня повинно бути в межах 1/25-1/225, а 

треххлористого бора и водня - 1/15-1/20[1]. Насичення прoводять при температурах 800-

850°С. Час витримки коливається от 2 до 6 ч. Швидкість газового потока істотно впливає на 

результати борування. При рекомендованих режимах борування на вуглецевих сталях 

формується борований шар товщиною 50-200 мкм. Після закінчення процесу борування 

припинають подачу боровміщучого газу. Через визначений час тиск в реакторі зменшують 

до атмосферного, припинають подачу інертного газу, розгерметизовують прилад і вилучають 

боровані деталі.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Боридний шар має характерну текстуру 

(рис.1)  – голчастий шар з мікротвердістю до18000 МПа на сталі 45. Текстура, що 

утворюється в результаті сумісної дифузії бору і вуглецю – карбіди, бориди, карбобориди, 

mailto:OCherneta@gmail.com
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перешкоджають дифузійним процесам. На рис. 1.  під зоною борованого шару  з голчастою 

структурою надана деталізоване зображення борованого перліту з напівзруйнованими 

цементит ними пластинами. Перліт, що початково існує в сталі до дифузійного насичення 

увесь піддався фрагментації, а новоутворені пластини перліту вистроєні вздовж лінії  

градієнту концентрації і в значної мірі фрагментації не підверглися. [2]. На рисунок 1 надана 

мікроструктура поверхні деталі із сталі 45 після борування  [3-5]. 
 

Рисунок 1 - Мікроструктура поверхні деталі із сталі 45 після борування 

 

На рис. 2 надана схема вимірів твердості відповідних зміцнених зон після борування. 

Рисунок 2 - Схема вимірів твердості відповідних зон відновленого і зміцненого  боруванням 

 

Отже, як наочно показано на рис.2 твердість поверхневого шару після борування 

збільшилася в три рази (HV350-420) в порівнянні з вихідною структурою кулачка 

розподільного валу (HV180-260), що доводить про перспективність даної технології 

відновлення і зміцнення деталей. 

ВИСНОВКИ. Детально досліджена структура борованого шару і фазовий склад на сталі 

45 після дифузійного насичення бором. Умовно виділено 4 зони: - перший поверхневий шар 

повністю складається  з боридів  заліза Fe2B і FeB; - другий шар містить залишки боридів 

заліза Fe2B і FeB, а- фазу і карбобориди Fe3(С, B) і Fe23(С, B)6; - третій шар містить залишки 

боридів заліза Fe2B і FeB. Бор в цьому шарі міститься в карбоборидах; - четвертий шар 

зберігає вихідну ферітно-перлітну структуру сталі 45. 
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ПРОЦЕС РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ ГІБРИДНИХ МОТОРІВ ЯК СУКУПНОСТІ 

НАСЛІДКІВ ПЕВНИХ СТОХАСТИЧНИХ ЯВИЩ У МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ 
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Дослідження довели, що близько 30% часу двигун працює на холостих обертах, що 

відбувається із-за частих зупинок біля світлофорів, знаків, пробок та інших місць, що 

вимагають зупинки ТЗ. Однак, рекуперація енергії в процесі гальмування з використанням 

пневморушія майже не досліджувалась, на відміну від електропривода. Враховуючи 

особливості процесу рекуперації енергії в режимі гальмування транспортного засобу з 

альтернативним джерелом живлення, на першому етапі необхідно враховувати не лише 

співвідношення кількості затраченої енергії до відновленої. 

Ключові слова: рекуперація, пневмодвигун, гальмування, рушій, маховик, живлення. 

 

THE PROCESS OF ENERGY RECOVERY OF HYBRID MOTORS AS A COMBINATION 

OF THE EFFECTS OF CERTAIN STOCHASTIC PHENOMENA IN MECHANICAL 

SYSTEMS 

 

V. Kholodnyi, M. Yatsyna, O. Popov 

Kremenchuk higher vocational school №7 

E-mail: JNN19844@gmail.com 

Studies have shown that about 30% of the time the engine is idling, which is due to frequent 

stops at traffic lights, signs, traffic jams and other places that require stopping the vehicle. However, 

energy recovery in the process of braking using pneumatic propulsion has not been studied, in 

contrast to the electric drive. Given the peculiarities of the energy recovery process in the mode of 

braking a vehicle with an alternative power source, at the first stage it is necessary to take into 

account not only the ratio of the amount of energy consumed to the recovered. 

Key words: recuperation, air motor, braking, propulsion, flywheel, power supply. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ Найчастіше система рекуперації енергії при гальмуванні 

зустрічається на гібридних авто, під час звичайного режим додатковий ДВС обертає генератор, 

від якого тягові двигуни отримують живлення і виконують обертання коліс. Під час 

гальмування генератор вимикається, а тягові двигуни обертають колеса, в такому режимі вони 

працюють як генератор, виробляючи електроенергію, яку в подальшому акумулює АКБ. 

Оскільки система отримала світове визнання, систему рекуперації поступово впроваджують 

і в звичайні класичні авто. Деякі компанії вирішили дане питання рекуперації дещо іншим 

шляхом, а саме, зарядка акумулятора шляхом обертання генератора під час розгону — 

додатково нікому не потрібний опір, тому виконано генератор, який включався в момент, коли 

автомобіль сповільнюється, гальмує. В цей час в роботу включається генератор і дає зарядку 

на АКБ. В подальшому таке використання рекуперації енергії в автомобілі буде традиційним, 

крім зарядки така система дозволяє економити паливо, і поліпшити динаміку автомобіля. 

Дослідження довели, що близько 30% часу двигун працює на холостих обертах, що 

відбувається із-за частих зупинок біля світлофорів, знаків, пробок та інших місць, що вимагають 

зупинки ТЗ. Саме в цих випадках система “Старт-Стоп” виявляється дуже ефективною, вона 

автоматично глушить двигун, коли автомобіль зупиняється і також автоматично заводить його в 

разі натискання на газ. Однак, рекуперація енергії в процесі гальмування з використанням 

пневморушія майже не досліджувалась, на відміну від електропривода (рис. 1). 

Проблема в тому, що на довгих 

дистанціях такі системи рекуперації 

стають непотрібними, оскільки 

автомобіль в основному рухається в 

режимі прискорення, а гальмування 

становить лише малу, незначну частину 

від загального часу. Це робить 

рекуперацію енергії при гальмуванні 

недостатньо ефективною, із-за чого 

зарядка АКБ, або пневмобалонів стає 

малоефективною, при цьому 

конструктивно електромережа виглядає 

набагато складніше за пневмообладнання. Тому система рекуперативного 

гальмування використовується переважно на гібридних автомобілях, де за рахунок 

використання цієї системи вдається досягти близько 30% економії енергії. Також,  рекуперація 

широко використовується на гоночних авто. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Як альтернативне джерело енергії для 

силових установок транспортних засобів можуть бути використані інерційні (маховичні, 

мехатронні) накопичувачі енергії, в яких енергія запасається у вигляді механічної енергії 

диска або циліндра, який швидко обертається. Кінетична енергія обертання, накопичена в 

обертовому тілі (маховику), Дж: 

2J
2

1
Е                                                                    (1) 

 

де J – момент інерції маси щодо осі обертання маховика, кг·м2. 

Для простих форм маховика, відомі кінцеві вирази моменту інерції: - для полого циліндра. 
 

)rR(m
2

1
J 22                                                             (2) 

 

де m - маса порожнього циліндра, кг; 

R, r – зовнішній та внутрішній радіус циліндра, м; 

- для тонкостінного циліндра. 

Для маховиків складної форми (рис. 1.2), величину моменту аеродинамічних опорів 

можна обчислити за емпіричною формулою, кгс·м. 

 

Рисунок 1 – Пневморушій 
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Рис.1.2 – Схема маховика складної форми 

 

Кінетична енергія тіла, що рухається поступово, дорівнює сумі кінетичних енергій всіх n 

матеріальних точок на які це тіло можна розбити: 
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Кінетична енергія тіла, що обертається: 
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Робота, яка виконується при обертанні тіла, і зміна його кінетичної енергії пов'язані 

співвідношенням: 
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                                                           (5) 

де 1, 2 – початкова і кінцева кутова швидкість, рад/с. 

У загальному випадку рух твердого тіла можна представити у вигляді сумидвох рухів – 

поступального зі швидкістю, рівної швидкості центра інерції тіла, і обертового з кутовою 

швидкістю навколо миттєвої осі, що проходить  через центр інерції. При цьому вираз для 

кінетичної енергії тіла перетвориться до виду: 

 

2

J

2

mv
E

2
c

2

k


                                                              (6) 

 

де Jc – момент інерції тіла відносно миттєвої осі обертання. При обертанні маховика в 

газовому середовищі виникають аеродинамічні втрати, що викликають відповідний момент 

опору обертанню. Для маховика циліндричної форми величина моменту визначається з 

виразу, кгс·м 

)H5,2R(RCM 42
f                                                    (7) 

 

де Сf – коефіцієнт моменту сил тертя; 

ρ – густина повітря, кг·с2/м4; 

R, H – радіус, ширина маховика, м. 

ВИСНОВКИ. Отже, враховуючи особливості процесу рекуперації енергії в режимі 

гальмування транспортного засобу з альтернативним джерелом живлення, на першому етапі 

необхідно враховувати не лише співвідношення кількості затраченої енергії до відновленої, 

як показник ефективності, а й переваги використання альтернативних джерел живлення в 

сучасних умовах екологічного стану навколишнього середовища. 
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УПРАВЛІННЯ СТАНОМ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ НРС ПРИ РОЗКОЛІ 

 

В.В. Воробйов, Л.Д. Воробйова, Т.А. Боженко 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: vvv@kdu.edu.ua 

У статті наведений аналіз розвитку невибухових способів руйнування та сучасні марки  

невибухових руйнуючих сумішей (НРС), які використовуються як в нашій країні, так і за 

кордоном. Представлені  результати лабораторних досліджень ефективності використання 

НРС при руйнуванні плоских моделей із сургучу. Встановлено, що застосування 

спеціального метода, що забезпечує попереднє тріщиноутворення в напрямку розколу, 

дозволяє на 15-20% збільшити відстань між шпурами. 

Ключові слова: довжина, зразок, невибухова руйнуюча суміш, руйнування, сургуч, 

тріщина, час, шпур. 

 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TO ENHANCE EFFICIENCY OF USING NON-

EXPLOSIVE DESTRUCTIVE MIXTURES DURING SPLIT 

 

V. Vorobiov, L. Vorobiova, T. Bozhenko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: vvv@kdu.edu.ua 

The article presents an analysis of the development of non-explosive methods of destruction and 

modern brands of non-explosive destructive mixtures used both in our country and abroad. The 

results of laboratory researches of efficiency of use of non-explosive destructive mixes at 

destruction of flat models from wax are presented. It is established that the use of a special method 

that provides pre-crack formation in the direction of the split, allows to increase the distance 

between the holes by 15-20%. 

Кey words: length, sample, non-explosive destructive mixture, destruction, wax, crack, time, hole. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В кінці ХХ століття світова промисловість облицювального 

каменю досягла рівня видобутку близько 20 млн. м3. При цьому, як відзначають експерти, за 

останні 20 років середньорічний темп зростання видобутку склав: облицювального каменю - 

5,5%; щебню - 3,3%; вапна - 2,7%; мергелю - 3,9%. 

Значний внесок в розвиток промислового добутку облицювального каменю належить і 

нашій державі. Україна – одна з небагатьох країн світу, де в межах Українського 

кристалічного щита розташовані багаті та унікальні родовища природного каменю, який 

широко застосовується в різних галузях будівництва та архітектури. 

Одна з головних проблем при видобутку природного каменю – це необхідність зменшення 

втрат кам’яної продукції в процесі відділення монолітів від масиву і підвищення її якості. 

Основним технологічним процесом, що змінює агрегатний стан каменю, є підготовка його до 

виймання. 

Незважаючи на певні успіхи, досягнуті в управлінні процесом вибухового руйнування за 

рахунок створення і використання спеціальних конструкцій зарядів, однією з актуальних 

проблем є високий відсоток виходу не-кондиційних блоків. Для зниження витрат при виїмці 

з масиву і збереження цілісності штучних блоків облицювальних гірських порід на 

каменедобувних підприємствах з 1979 року почався випуск невибухових руйнівних  сумішей 

закордонними компаніями («Брістар», «С-Майт», «Хемібрейкер» ( Японія), «Мінерал Кемі 

АГ» (Швейцарія), «Ecobust» (Канада), «Betonamit» (Німеччина), та ін.), але їх висока вартість 

не сприяла масовому застосуванню даного способу на підприємствах [1-3]. 

В пострадянських країнах найшли застосування такі суміші, як «Максидінаміт-цемент», 

mailto:vvv@kdu.edu.ua
mailto:vvv@kdu.edu.ua
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«Тихій вибух», «Kraken», «НРС-1», «НРВ-80», які при  меншій вартості забезпечують 

практично однакові з закордонними продуктами технічні характеристики. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Одним з методів підвищення ефективності 

спрямованого розколу гірських порід за допомогою НРС є використання в шпурах концентратор 

напруги, вдосконалення конструкції яких дозволяє направлено формувати і концентрувати поля 

напруги на контурі шпуру.  Авторами [4] пропонується конструкція патрона НРС, яка дозволяє 

отримати надійне спрямоване руйнування гірських порід, за рахунок керування розподілом 

напруги навколо шпуру з моменту розширення НРС. Такий патрон містить герметичну 

оболонку з НРС, яка розміщена всередині труби з двома поздовжніми діаметрально 

розташованими прорізами. Це призводить до збільшення напруг в місцях, які збігаються з 

прорізами в контейнері, що і підвищує якість руйнування гірських порід. 

Але при цьому дослідники не розглядають великі можливості, що криє в собі змі-на 

властивості гірської породи в ближній зоні шпуру, а саме – на його стінках. Нами за-

пропонований пристрій для направленого руйнування гірської породи з допомогою НРС, 

який з випередженням формує початкові мікротріщини на стінках шпуру, що дозволяє 

суттєво підвищити ефективність направленого розколу.  

Для проведення експериментів були виготовлені плоскі блоки з сургучу з розмірами 

500х300х100 мм. У блоках по вісі формували три отвори діаметром 30 мм. Відстань між 

шпурами складала 100 мм. Робоча суміш готувалася з 1,0 кг НРС-1 і 0,35 кг води. В першій 

серії (5 зразків) застосовували звичайний пристрій, який представляв собою дві половинки 

металевої труби з зовнішнім діаметром 26,8 мм та товщиною стінки 2,5 мм. Половинки 

труби були з’єднанні ізоляційною стрічкою, а в середині розміщували еластичну 

циліндричну ємність, яку заповнювали розчином НРС. Після фіксували час та довжину 

тріщин, які утворювалися між шпурами. Характерні параметри цього процесу: через 4 год 

з'явилася дрібна тріщина між шпурами шириною 1,0-2,0 мм; через 9 год її ширина 

збільшилася до 11 мм. Через 13 год зразок розвалився. 

В другій серії експериментів на подібних зразках застосовували пристрій, який дозволяв 

формувати початкові тріщи. Це призвело до незначного скорочення процесу руйнування 

зразка, а саме: через 3,6 год з'явилася дрібна тріщина між шпурами шириною 1,0-2,0 мм; 

через 8 год її ширина збільшилася до 10 мм, а через 10 год зразок розвалився. 

В третій серії досліджувався вплив попереднього тріщиноутворення на можливість зміни 

відстані між шпурами. З цією метою були проведені досліди на зразках, в яких відстань між 

шпурами збільшувалася з кроком 20 мм (120, 140 та 160 мм). Обробка результатів показала 

наступне: час руйнування збільшився на 15%; при відстані між шпурами 120 мм на 9 годині 

утворилася магістральна тріщина і зразок розколовся; при відстані між шпурами 140 мм 

утворилася суцільна тріщина, але зразок не розколовся; при відстані між шпурами 160 мм 

суцільна тріщина не утворилася. 

ВИСНОВКИ: Лабораторні експерименти показали, що за рахунок використання даного 

пристрою можливо збільшити відстань між шпурами на 20%. 
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КЕРУВАННЯ ПОТОКАМИ ЕНЕРГІЇ В ПРОЦЕСІ ГАЛЬМУВАННЯ ТА РОЗГОНУ 

ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 

 

М.М. Яцина, В.Ю. Холодний, В.Г. Мазур 

Вище професійне училище №7 м. Кременчука 

E-mail: JNN19844@gmail.com  

В сучасних гібридних транспортних засобів є заряд пневматичних рушіїв з заправленими 

балонами-акумуляторами та рух у режимі «тільки електрика» (без підключення ДВЗ). 

Найбільш частіше для живлення електричних двигунів використовують нікель-метал-

гідридні або літій-іонні акумуляторні батареї, рідше свинцево-кислотні. Зазначена 

конструкція обумовлена тим, що почерговий підвід крутного моменту від основного та 

додаткового рушія призводить до ускладнення конструкції трансмісії та шкворневого вузла 

ведучого керованого колеса, яка, в свою чергу, ускладнена встановленим на барабан колеса 

рекуператора енергії стиснутого повітря. 

Ключові слова: гібридний рушій, система живлення, балони-аккумулятори,момент 

опору, ведуче колесо. 

 

CONTROL OF ENERGY FLOWS IN THE PROCESS OF BRAKING AND 

ACCELERATION OF THE VEHICLE 

 

M. Yatsyna, Мю Kholodnyi, V. Mazur 

Kremenchuk higher vocational school №7 

E-mail: JNN19844@gmail.com 

Modern hybrid vehicles have a charge of pneumatic engines with filled cylinders-batteries and 

movement in the mode of "electricity only" (without the connection of internal combustion 

engines). Most often, nickel-metal hydride or lithium-ion batteries are used to power electric 

motors, less often lead-acid batteries. This design is due to the fact that the alternate supply of 

torque from the main and auxiliary drive leads to a complication of the design of the transmission 

and the pivot assembly of the drive steered wheel, which, in turn, is complicated by the compressed 

air recuperator wheel mounted on the drum.  

Key words: hybrid engine, power supply system, accumulator cylinders, moment of resistance, 

driving wheel. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ У зв'язку з невисокою питомою енергоємністю різноманітних 

альтернативних джерел та накопичувачів енергії, основним способом їх застосування на 

транспорті є гібридні силові установки, які використовують ДВЗ та додатковий рушый. 

Найбільш частіше для живлення електричних двигунів використовують нікель-метал-

гідридні або літій-іонні акумуляторні батареї, рідше свинцево-кислотні. 

Практично система гібридного приводу реалізована в найбільш розповсюджених серійних 

гібридних автомобілях Toyota Prius, Chevrolet Volt, Honda CR-Z та ін. 

Важливою функцією сучасних гібридних транспортних засобів є заряд пневматичних 

рушіїв з заправленими балонами-акумуляторами та рух у режимі «тільки електрика» (без 

підключення ДВЗ). 

Подальшим розвитком ідеї ефективного автомобілебудування може бути розробка 

автомобілів нового типу з ДВЗ малої потужності і підвищеної економічності та з 

використанням більш ефективних накопичувачів енергії, наприклад, енергоємних та 

потужних балонів або недорогих компресорних систем, модернізованих маховикових або 

конденсаторних накопичувачів енергії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для маховиків складної форми, величину 

моменту аеродинамічних опорів можна обчислити за емпіричною формулою, кгс·м: 

mailto:JNN19844@gmail.com
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1 hHRCHRRCM ff                                   (1) 

 

Для нормальних атмосферних умов при t=20°C, густина повітря  ρ=0,118кг·с
2
/м

4
, 

кінематичної в’язкості повітря v=15,7·10-6 м
2
/с вираз  може бути приведений до виду: 

 
8.141084,4  

RCM                                                                  (2) 

 

При обертанні маховика в кожусі з газовим середовищем завжди є така величина зазору, 

при якій спостерігається мінімум аеродинамічних опорів, мм: 

 

34,0

97,2

eR
r                                                                                (3) 

 

де r – радіус поверхні тіла обертання, для якої визначається зазор, мм. 

Наведений вираз справедливий при значенні Re> 3,8·105. 

Критерієм досконалості маховиків при рівному запасі енергії з погляду аеродинамічних 

втрат є кількість енергії маховика, яка витрачається на подолання аеродинамічних сил в 

одиницю часу – потужність аеродинамічних втрат, що дорі внює M. 

Чим менше ця потужність, тим більше енергії маховик може віддати на корисну роботу 

при рівних умовах. 

Підставляючи значення моменту аеродинамічних сил, отримуємо вираз критерію 

досконалості маховиків: 
8,2-4104,84 K  RC                                                          (4) 

 

Одним з показників досконалості інерційного акумулятора служить тривалість часу 

вільного вибігу маховика. Рівняння руху маховика: 

 

nMM 
dt

d
J 


                                                             (5) 

 

де Мп – момент опору в підшипниках. 

Значення моменту опору в підшипниках для маховика з вертикальною віссю обертання 

наближено визначається з виразу: 

2
M n

d
Gf MH                                                           (6) 

 

де fн – наведений коефіцієнт тертя (fн ≈0,002…0,003); 

Gм – вага маховика, Н; 

d – діаметр маховика, м. 

Підставляючи значення моментів аеродинамічних сил і сил тертя в підшипниках в 

рівняння руху маховика, після деяких перетворень: 

 

2
1084,4 

dt

d
J 8.14 d

GfC MHR   


                                     (7) 

 

Для практичного визначення вибігу маховика користуються формулою: 

 


  







n

i
MH

ii
R

d
GfC

J
E

1 8.114

2
)

2
(1084,4

  


                                 (8) 
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де можна з достатньою точністю прийняти 
6...5


 

. 

Аналогічно визначаються основні параметри розгону маховика зарядним 

двигуном. Рівняння руху маховика при розгоні: 

 

)M(M- 
dt

d
J n

3

33 



i

M 
                                                            (9) 

 

де Мз, ηз, iз – відповідно момент зарядного двигуна, ККД передачі від зарядного двигуна 

до маховика і її передаточне число. 

При наявності характеристики зарядного двигуна М(ω) для визначення часу зарядки 

використовується формула: 









0

0
n

3

33 )M(M- 

  






i

M

J
E                                                           (10) 

 

Однак, в процесі рекуперації енергії – енергія від моховика, встановленого на ведучому 

колесі, в режимі гальмування призводить до подовження часу зарядки енергозберігаючого 

елемента додаткового силового агрегату. 

Зокрема, при використанні в якості додаткового двигуна в гібридному транспортному 

засобі, енергія стиснутого повітря використовується робочій камері пневмодвигуна для 

перетворення в крутний момент Мкр, що передається на ведуче колесо через шарнір рівних 

кутових швидкостей (ШРКШ).  

В свою чергу гальмівний процес призводить до введення в дію рекупераційного 

механізму, в результаті чого виникає енергія рекуперації Ерк (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення конструкції ведучого керованого колеса гібридного 

транспортного засобу з рекупераційним гальмуванням 

 

ВИСНОВКИ. Необхідно зазначити, що на рис. 1 зображено схематичне розташування 

додаткового силового агрегату на ведучі керовані колеса без приводу від основного рушія. 

Така конструкція обумовлена тим, що почерговий підвід крутного моменту від основного 

та додаткового рушія призводить до ускладнення конструкції трансмісії та шкворневого 

вузла ведучого керованого колеса, яка, в свою чергу, ускладнена встановленим на барабан 

колеса рекуператора енергії стиснутого повітря. 
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УДК 622.271 

 

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE EXTERNAL SLIDING FRICTION 

COEFFICIENT OF GRAIN MATERIAL IN WATER 

 

A. Bondarenko 

National TU Dnipro Polytechnic 

E-mail: bondarenko.a.o@nmu.one  

A laboratory installation has been developed and experimental values of the external sliding 

friction coefficient for river natural quartz sand rounded in water have been obtained. Plexiglass, 

rubber, steel, and polyurethane were used as the material for the replaceable plates of the inclined 

tray. 

Key words: quartz sand, coefficient of external sliding friction, experiment. 

 

RELEVANCE OF THE WORK. The determination of the coefficient of external sliding friction 

values of granular material in water was carried out in order to develop a model of the granular 

material movement on an inclined surface, taking into account the influence of the velocity head of 

the carrier flow, which is an important scientific and technical task, the solution of which will 

reduce the cost of the mineral raw materials gravitational 

processing process [1].  

MATERIAL AND RESULTS OF RESEARCHERS. To 

study the process of movement of granular material along an 

inclined tray and obtain experimental data, a laboratory setup 

was developed (Fig. 1). Laboratory installation for 

determining the coefficient of external sliding friction of 

granular material in water (Fig. 1) consists of a rectangular 

sealed vessel made of transparent material 1, inclined tray 2 

with replaceable plates, adjusting rod 3 with a screw stop, 

protractor 4, drain pipe 5. Inclined tray 2 has the ability to 

change the angle of inclination relative to the O axis using an 

adjusting rod 3 with a screw stop [2].  

Studies of the process of movement of granular material 

along an inclined tray and determination of the coefficient of 

external sliding friction of granular material in water were 

carried out in the following sequence. The rectangular body of 

the installation was filled with water. A removable plate was 

fixed on the surface of the inclined tray and the tray was 

installed at an angle close to 0 degrees relative to the water 

surface. A portion of granular material weighing about 15 g 

was poured onto the surface of the inclined tray removable 

plate. Using an adjusting rod, the tilt angle of the tray was 

changed and the behavior of the granular material was 

controlled. Water temperature was measured with a 

thermometer.  

During the measurements, three characteristic modes of 

material movement along the tray were established, depending 

on the angle of its inclination: 

1. Confident movement of the upper layer of granular 

material along the lower layer. The surface of the tray material 

is not visible behind the bottom layer of material. 

2. Confident movement of granular material along the surface of the removable tilt tray. 

Approximately 50% of the surface area of the slope tray is observed. 

 
а) 

 
b) 

Fig. 1. Laboratory installation 

for determining the external 

sliding friction coefficient of 

granular material in water: a) 

general view of the installation; 

b) laboratory installation 

diagram 

mailto:bondarenko.a.o@nmu.one
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3. Cleaning the tray. Observed about 90% of the surface area of the sloped tray. 

The measurements were completed after the material passed all the characteristic modes of its 

movement along the tray. After that, the material was removed from the experimental installation 

through the discharge pipe. The obtained values were entered into the research log. After the 

completion of the experiment, the measurement cycle was repeated with a new portion of granular 

material and replaceable plates made of other materials. 

Measurements of the coefficient of external sliding friction of granular material in water were 

carried out with river natural quartz rounded sand of classes: 2,5…5,0, 1,0…2,5, 0,63…1,0, 

0,5…0,63, 0,4…0,5, 0,315…0,4, 0,2…0,315, -0,2 mm. Plexiglas, rubber, steel, polyurethane were 

used as the material for replaceable plates of the inclined tray. The results are given in fig. 2. 

As a result of the performed experiments, it was found that the value of the sliding friction 

coefficient of rounded quartz particles, in water, is greater than on a dry surface. It was also found 

that the sliding friction coefficient rounded quartz particles, in water, is a function of the particle 

size [2]. With a decrease in the size of the solid particle, the sliding friction coefficient increases 

(Fig. 2). 

CONCLUSION. To study the process of movement of granular material along an inclined tray 

and obtain experimental data, a laboratory installation was developed. The experimental values of 

the sliding friction coefficient of rounded quartz particles in water when moving on plexiglass, 

rubber, steel, polyurethane and the type of dependence on the size of solid particles have been 

established. 
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Fig. 2. Dependence of the coefficient of sliding friction of rounded quartz particles on the size: 

1 – plexiglas; 2 – polyurethane; 3 – steel; 4 – rubber 
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УДК 669.02 

 

ВИБРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОКАТНЫХ СТАНОВ ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ 

ПРОКАТКЕ 

 

А.В. Баглай, М.М. Кипин  

ДП «ДИАМЕХ-Украина». 61105, г. Харьков, ул. Киргизская, 19АБК-1 

E-mail: diamech@vlink.kharkov.ua 

Определены некоторые особенности вибрационной диагностики механического 

оборудования металлургических предприятий (стан НТЛС-1680 ОАО «Запорожсталь»), 

предполагающей возможность комплексного применения средств технического 

диагностирования: портативных приборов, анализаторов вибрации, стационарных систем. 

Приведены результаты технического диагностирования некоторых узлов и деталей 

оборудования, разработаны правила распознавания их текущего состояния. Установлены 

основные предпосылки эффективности и достоверности технического диагностирования. 

Ключевые слова: дефекты, диагностика, долговечность, отказ, ремонт, параметры 

вибрации, прокатный стан. 

 

VIBRATION DIAGNOSTICS OF ROLLING MILLS WITH CONTINUOUS ROLLING 

 

A. Bahlai, M. Kipin 

«DIAMECH-Ukraine», Kirgizskayz str., 19 ABK-1, office 701, Kharkiv, 61105, Ukraine 

E-mail: diamech@vlink.kharkov.ua 

Some features of vibration diagnostics of mechanical equipment of metallurgical enterprises 

(NTLS-1680 mill of JSC "Zaporizhstal"), suggesting the possibility of complex application of 

technical diagnostics means: portable devices, vibration analyzers, stationary systems have been 

determined. The results of technical diagnostics of some units and parts of equipment are given, 

rules for recognizing their current state are developed. The basic prerequisites for the effectiveness 

and reliability of technical diagnostics are established. 

Кey words: defects, diagnostics, durability, failure, repair, vibration parameters, rolling mill. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТИ. Эффективность эксплуатационной надежности прокатных 

машин и механизмов определяется совершенством методов технического обслуживания и 

ремонта. Система планово-предупредительных ремонтов металлургических машин имеет 

ряд недостатков связанных, прежде всего с тем, что определение сроков проведения 

ремонтных работ основано на среднестатистическом анализе времени наработки на отказ 

изнашивающихся деталей и узлов. Решающим принципом технического обслуживания 

является условие предупреждения отказов в работе прокатного оборудования при 

обеспечении его максимально возможной наработки.  

Применение вибрационного метода контроля обеспечивает соответствие между техническим 

состоянием оборудования и объемом работ по техническому обслуживанию и ремонту. Как 

показывает опыт мониторинга и диагностики механизмов, для обнаружения возможных отказов, 

наиболее эффективен (до 77%) контроль состояния оборудования по вибропараметрам [1]. Это 

связано с тем, что проявление скрытых дефектов приводит к росту вибрации, т.е. мгновенной 

реакции на изменение технического состояния объекта контроля. Интенсивное развитие 

динамики прокатных машин, информационных технологий и средств виброизмерений привело к 

разработке и внедрению на металлургических предприятиях систем вибрационной диагностики 

оборудования. При разработке системы для стана НТЛС-1680 ОАО «Запорожсталь» проведена 

работа по определению связи информативных параметров и диагностических признаков 

технического состояния узлов и деталей оборудования, разработаны правила распознавания 

текущего состояния. Разработано программное обеспечение для сбора и архивирования, 

хранения, систематизации и обработки массивов, измеренных данных. 
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МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ взаимодействия сочленения 

валок-шпиндель в режиме холостого хода и при захвате валками металла заготовки позволил 

реализовать алгоритм диагностирования, учитывающий специфику работы узлов клети. В 

таблице приведен краткий перечень задач, которые были учтены и реализованы при 

создании автоматизированной системы диагностики [2]. 

Наличие переходных процессов в прокатном оборудовании (захват, установившийся 

режим, выброс заготовки) требует учета комбинированных зависимостей внешних 

воздействий и реакций клети. Для этих целей в решающих правилах были использованы 

сведения о скорости вращения, токовой нагрузке электродвигателя и вибрационные 

параметры — виброскорость, виброускорение, пик-фактор, эксцесс, параметры температуры. 

Разработанную систему можно отнести к категории экспертных программ, предназначенных 

для поддержки принятия решения. Рекомендации, выдаваемые эксплуатационному 

персоналу, сформированы на основе объективной информации и позволяют заблаговременно 

планировать объем и периодичность ремонтных работ. В диагнозе отражены: виды и степень 

развития обнаруженных дефектов для каждого подшипника или зубчатой передачи; 

соответствие уровня вибрации клети установленным нормативным требованиям, как в 

процессе прокатки, так и в режиме холостого хода; эксплуатационный ресурс. Диагноз 

формируется в автоматическом режиме по результатам диагностирования прямого спектра и 

спектра огибающей, расчета эксцесса, пик-фактора в соответствии с решающими правилами. 

Результаты диагностирования и актуальные уровни вибрации учитываются при определении 

эксплуатационного ресурса узлов и клети в целом. 

 

Таблица 1 - Характер и основные дефекты узлов 

№ Узел, деталь, 

сочленение 

Характер дефекта Проявление дефекта 

1 2 3 4 

1 Подушки рабочих и 

опорных валков 

Износ боковых планок Удары подушек о стойки. 

Перекос осей валков. 

Увеличение зазоров подушка-

станина.  

2 Подшипники качения 

рабочих валков 

Износ подшипников, 

сепаратора 

Вибрация подушек, клети. 

Осевые усилия. 

3 Подшипники 

скольжения опорных 

валков 

Износ и подплавление, 

выкрашивание баббита.  

Удары в клети, подушках. 

Осевые усилия. 

4 Стойки станины Износ опорных 

плоскостей в проемах для 

подушек валков. 

Удары подушек о стойки. 

Перекос осей валков. Вибрация 

подушек. 

5 Хвостовик рабочего 

валка – валковая 

муфта. 

Износ контактирующих 

плоскостей. Поломка 

зубьев зубчатых муфт. 

Удары в холостом режиме и 

при захвате. Перекос муфты, 

биение муфты, вибрация 

подушки. 

6 Лопасть валковой 

муфты – вкладыш.  

Износ вкладышей, сухаря, 

их поломки. 

Периодические удары при 

холостом режиме. Усиление 

пиковой нагрузки в линии 

привода и в упругой системе 

клети. Биение шпинделей в 

холостом режиме и при 

прокатке, валковой системы.  

7 Вкладыш – вилка 

шпинделя. 

Износ вилки шпинделя, их 

поломки. 

8 Головка шпинделя – 

муфта- шестеренный 

валок.  

Износ вкладышей, зубьев. Биение шпинделя, муфты. 

Вибрация шестеренной клети. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

9 Валки шестеренной 

клети.  

Износ зубьев. 

Выкрашивание, поломка 

зубьев. 

Удары в корпусе при захвате. 

Деформация и вибрация 

корпуса. Осевая нагрузка и 

осевое движение валков. 10 Подшипники 

шестеренных валков. 

Износ, некачественная 

сборка. 

11 Коренная муфта. Износ, поломка зубьев. 

Смещение и перекос осей. 

Ослабление крепежа. 

Удары при захвате. Вибрация 

корпуса шестеренной клети и 

редуктора. 

12 Подшипники 

редуктора. 

Износ баббитной заливки, 

тел качения, сепаратора.  

Удары в зубчатых зацеплениях 

и подшипниковых опорах при 

захвате. Трещины в корпусе. 

Динамическая нагрузка на 

фундаментные болты, 

самоотвинчивание гаек. 

13 Шестерни и зубчатые 

колеса редуктора.  

Износ зубьев, 

выкрашивание, трещины и 

поломка зубьев. 

14 Зубчатые муфты 

промежуточного вала. 

Износ, поломка зубьев. 

Нарушение соосности 

валов. 

Удары в приводе при захвате. 

Вибрация опорных стоек. 

15 Опоры скольжения 

промежуточного вала 

и вала двигателя. 

Износ опорных 

поверхностей. Нарушение 

соосности валов. 

Разрушение подшипников. 

Удары в стойках в период 

захвата. Вибрация опорных 

стоек. Осевое движение валов. 

 

Система непрерывного мониторинга прокатного оборудования обеспечивает наблюдение 

за техническим состоянием механизмов в режиме реального времени. Автоматическая 

диагностика агрегатов осуществляется с интервалом времени меньшим, чем период развития 

возможных неисправностей. В защитном мониторинге оборудования используются 

предельные пороговые значения вибрации, установленные на основе анализа инцидентов, 

произошедших на конкретных клетях стана. Данный подход обеспечивает своевременное 

обнаружение неисправностей, отслеживание их развития и оперативное оповещение 

обслуживающего персонала о необходимости проведения ремонтных мероприятий. 

ВЫВОДЫ: Анализ результатов промышленной эксплуатации СВД «Корунд» показывает, 

что в оборудовании клетей стана постоянно имеют место взаимосвязанные 

вибродинамические процессы, такие как крутильные колебания в электромеханической 

линии главного привода и высокочастотная вибрация валков, станины, корпуса редуктора и 

шестеренной клети [3]. 

Комплексный подход к определению технического состояния прокатного оборудования 

позволяет разрабатывать режимы работы механизмов, обеспечивать уменьшение ударных 

нагрузок, увеличивать долговечность и надежность узлов клетей, что в дальнейшем 

послужит основанием для перехода на обслуживание прокатного оборудования по 

фактическому техническому состоянию. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕСУ ГІДРОАБРАЗИВНОГО РІЗАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

СКЛАДНОФІГУРНИХ КОНТУРІВ 

 

О.Ю. Святодух, О.М. Годунов, В.В. Пасько 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: pomfto@gmail.com  

Проаналізовано основні переваги гідроабразивного різання у порівнянні з механічним. 

Таке оброблення дозволяє отримувати лінію різу будь-якої кривизни, тобто розкрій може 

проводитися за будь-якою траєкторією, не наносячи механічних ушкоджень оброблюваному 

матеріалу. Застосування гідроабразивного різання для виконання складнофігурних контурів 

є часто єдиноможливим способом виготовлення деяких виробів, зокрема тих, де радіус 

скруглення менший за радіус інструмента механічної обробки, що зробило можливим на 

практиці отримати тризуб з герба України з шорсткістю Ra 1,6 і ідентичним кресленику 

скругленням кутів усіх контурів. 

Ключові слова: гідроабразивне різання, складнофігурні контури, тризуб, герб України. 

 

APPLICATION OF THE ABRASIVE WATERJET CUTTING PROCESS TO PERFORM 

COMPLEX-SHAPED CONTOURS 

 

O. Sviatodukh, O. Hodunov, V. Pasko 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: pomfto @gmail.com 

The main advantages of abrasive waterjet cutting in comparison with mechanical are analyzed. 

This machining allows to obtain a cutting line of any curvature, ie cutting can be carried out on any 

trajectory without causing mechanical damage to the processed material. The use of abrasive 

waterjet cutting to perform complex-shaped contours is often the only way to make some products, 

in particular those where the radius of curvature is smaller than the radius of the machining tool, 

which made it possible in practice to obtain a trident from the coat of arms of Ukraine with a 

roughness of Ra 1,6 and identical to the drawing corner rounders of all contours. 

Key words: abrasive waterjet cutting, complex-shaped contours, trident, coat of arms of 

Ukraine. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для гідроабразивного оброблення застосовують 

гідроабразивні струминні установки, які використовують в тих випадках, коли необхідно з 

невеликими витратами, якісно й ефективно виконати оброблення поверхні, їх можна 

класифікувати за величиною робочого тиску, за способом подачі абразивного матеріалу, а 

також за видом носія абразивних часток. 

Мета роботи – довести доцільність застосування гідроабразивного різання для виконання 

складнофігурних контурів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Гідроабразивне різання має ряд переваг над 

механічним різанням: 

– дає можливість обробляти великий спектр матеріалів з великою товщиною (більше 

20 мм), це ідеально підходить для подальшого зварювання (оскільки, не загартовує краї 

металу), а також дозволяє робити розкрій тонких листів, не наносячи їм механічних 

ушкоджень, оскільки, взаємодія струменя з матеріалом відбувається на мікроскопічному 

рівні і не створює значних механічних дій на оброблювану деталь; 

– дозволяє отримувати лінію різу будь-якої кривизни, тобто розкрій може проводитися за 

будь-якою траєкторією; 

– краї оброблюваного матеріалу не піддаються термічній дії, що дозволяє зберегти фізико-

хімічні властивості матеріалу незмінними; 

mailto:pomfto@gmail.com
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– обробка дозволяє найекономічніше витрачати оброблюваний матеріал, оскільки ширина 

різу при обробці не перевищує 1,5 мм. 

Для виконання обробки використовували діюче струминне обладнання та спеціальні 

лабораторні пристрої. Обробку виконували в лабораторії кафедри ГМ КрНУ ім. 

М. Остроградського на універсальному лазерно-струминному комплексі з 

п’ятикоординатною системою ЧПК ЛСК–400–5. Машина призначена для виконання 

струминного, струминно-абразивного, лазерного або лазерно-струминного розкроювання 

шаруватих матеріалів товщиною до 60 мм і розмірами до 1500×2000 мм. 

Результати виконаної роботи показані на рисунку 1, а, б. 

 

    
                                          а)                                                                        б) 

Рисунок 1 – Результати виконаної роботи: а – точки та відстань підведення/відведення 

інструменту з порядком обходу контурів; б – готова деталь 

 

Деталь виготовлена зі сталі SPCC 0,6 мм, обробка відбувалася абразивним матеріалом у 

вигляді гранатового піску фракцією 80mesh, під тиском рідини 150 МПа, при швидкості 

подачі 500 мм/хв. 

Обробка деталі відбувається по замкнутому контуру, точка входу і виходу струменя 

співпадає, струмінь прорізує матеріал в точці входу і направляється до контуру, довжина різу 

залежить від довжини контуру. Оскільки ширина різу не перевищує 1,5 мм радіус кута 

дорівнює 0,75 мм. Обробка складається з 9 внутрішніх контурів і 1 зовнішнього контуру, 

сумарна кількість контурів – 10. Обробка проводиться послідовно, спочатку оброблюють 9 

внутрішніх контурів, а потім оброблюється зовнішній контур. Сумарна довжина різу – 

1855 мм, довжина переїздів інструменту – 290 мм. 

ВИСНОВКИ. В результаті застосування гідроабразивного різання вдалося отримати 

якісний зразок тризуба з герба України з шорсткістю Ra 1,6 і ідентичним кресленику 

скругленням кутів усіх контурів. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОПОРЦІЙНОГО ВІДТВОРЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК 

ЗА ДОПОМОГОЮ 3D-ДРУКУ 

 

І.А. Яструб, В.О. Волоковий, С.А. Баланцев 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: pomfto@gmail.com 

Проаналізовано процес відтворення історичних пам’яток, що полягає у створенні 

тривимірної цифрової моделі та виробництво цієї моделі за допомогою адитивних 

технологій. Доведено можливість пропорційного відтворення історичних пам’яток за 

допомогою 3D друку композиційним матеріалом PLA Wood на основі PLA з додаванням 

деревини вмістом до 5%, розміром частинок менше 200 мкм. 

Ключові слова: 3D-друк, філамент, слайсінг, історична пам’ятка, човен Дарем. 

 

ABOUT THE POSSIBILITY OF PROPORTIONAL REPRODUCTION OF HISTORICAL 

MONUMENTS USING 3D-PRINTING 

 

I. Yastrub, V. Volokovyi, S. Balantsev 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: pomfto @gmail.com 

The process of reproduction of historical monuments, which consists in the creation of a three-

dimensional digital model and the production of this model using additive technologies, is analyzed. 

The possibility of proportional reproduction of historical monuments by 3D printing with composite 

material PLA Wood based on PLA with the addition of wood with a content of up to 5%, particle 

size less than 200 microns is proved. 

Key words: 3D printing, filament, slicing, historical monument, Durham boat. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Технології адитивного виробництва можуть допомогти 

відтворити історичні об’єкти, пам’ятки та пам’ятники архітектури в зменшеному масштабі. 

Завдяки фізичним моделям люди можуть зацікавитися культурою та історією, а тактильні 

відчуття від моделі здатні розширити можливості людей з вадами зору. 

Мета роботи – довести можливість пропорційного відтворення історичних пам’яток за 

допомогою 3D друку. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Процес відтворення історичних пам’яток 

розділяють на два основних етапи: 

1) Створення тривимірної цифрової моделі; 

2) Виробництво моделі за допомогою адитивних технологій. 

Створення цифрової 3D-моделі 

3D-моделювання – це процес розробки математичного представлення тривимірної 

поверхні об’єкта за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Продуктом 

моделювання є 3D-модель. 

3D-сканування – є одним із способів побудови 3D-моделі, який значно полегшує і 

прискорює процес моделювання. Результати сканування доопрацьовують в спеціалізованому 

програмному забезпеченні. 

3D-сканери – це пристрої, які проводять аналіз фізичного об’єкту, і, на основі отриманих 

даних, створюють 3D-модель. 

Особливості 3D-сканера: 

1) Висока точність моделі − 3D-сканер відтворює навіть дрібні деталі фізичного об’єкта; 

2) Висока швидкість роботи − об’ємне сканування триває всього кілька хвилин, після чого 

необхідне доопрацювання побудованої сканером 3D-моделі в професійних програмах для 

роботи з 3D-графікою; 
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3) Сканер можна розмістити під різними кутами, в залежності від складності об’єкта, а 

сам об’єкт можна не чіпати, що особливо важливо під час сканування великих об’єктів 

(наприклад, будинки, пам’ятники та ландшафти). 

Виробництво моделі за допомогою адитивних технологій 

Цей етап буде проілюстровано на прикладі моделі човна Дарем (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Човен Дарем 

 

Човен Дарем – це великий, дерев’яний, з плоским дном, двосторонній вантажний човен, 

який використовувався на багатьох внутрішніх водних шляхах Північної Америки, 

починаючи з середини XVIII століття. Ці човни розрізнялися від місця до місця, від майстра 

до майстра, а також удосконалювалися з часом, проте в цілому їх довжина складала від 12 до 

18 метрів, а ширина - 2,4 метри. 

Тривимірний друк (3D-друк) – одна з форм технологій адитивного виробництва, де 

спеціальним пристроєм – 3D-принтером, створюється тривимірний об’єкт шляхом 

накладання послідовних шарів матеріалу за даними цифрової моделі. 

Існує широкий вибір матеріалів для 3D-друку, у нашому прикладі ми будемо 

використовувати PLA Wood – це композиційний матеріал на основі PLA з додаванням 

деревини вмістом до 5%, розміром частинок менше 200 мкм. Наявність в мононитці 

справжнього дерева надає надрукованим виробам естетичності та під час друку відчувається 

характерний запах дерева. 

Результати виконаного слайсінгу показані на рисунку 2. Блакитним кольором виділені 

підтримки, червоним – стінки, жовтим – перекриття. 

 

 
Рисунок 2 – Підготовлена до 3D-друку модель човна Дарем у масштабі 1:50 

 

ВИСНОВКИ. В результаті доведено можливість пропорційного відтворення історичних 

пам’яток за допомогою 3D друку, використовуючи такі параметри: температура екструдера 

230 °С; температура платформи 50 °С; обдування моделі потрібно; швидкість друку 80 мм/с. 

Загальний час друку 18 год 50 хв; витрата філаменту 21,71 м (172 г). 
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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГІДРОАБРАЗИВНОГО ПОТОКУ З 

ОБРОБЛЮВАНИМ МАТЕРІАЛОМ 

 

А.В. Яковенко, В.В. Хотєєв, В.В. Войтевич 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: pomfto@gmail.com 

Проаналізовано механізм гідродинамічного навантаження оброблюваного матеріалу. 

Установлено, що максимальні рівні гідродинамічного навантаження виникають ближче до 

периферійної частини струменя, а також, що перед самою поверхнею спостерігається суттєве 

зростання температури рідини, залежно від тиску витікання. Зміна напрямку руху 

абразивних частинок призводить до виникнення ковзного руйнування, а утворення потоку на 

ядрі руйнування викликатиме додаткові навантаження торців вирви. 

Ключові слова: моделювання, гідроабразивний потік, напружено-деформований стан, 

гідродинамічне навантаження. 

 

SIMULATION OF INTERACTION OF ABRASIVE WATERJET FLOW WITH 

MACHINED MATERIAL 

 

A. Yakovenko, V. Khotieiev, V. Voitevych 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: pomfto @gmail.com 

The mechanism of hydrodynamic loading of the machined material is analyzed. It is established 

that the maximum levels of hydrodynamic loading occur closer to the peripheral part of the jet, as 

well as that in front of the surface there is a significant increase in fluid temperature, depending on 

the leakage pressure. Changing the direction of movement of abrasive particles leads to sliding 

fracture, and the formation of a flow on the fracture core will cause additional loads on the ends of 

the funnel. 

Key words: modeling, abrasive waterjet flow, stress-strain state, hydrodynamic loading. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для вирішення питання деструкції матеріалу встановлено 

напружено-деформований стан в точці натікання струменя (в ядрі руйнування). З цією метою 

виконано моделювання струменя (як засобу дії) у середовищі Flow, визначено його 

геометричні та енергетичні параметри. 

Мета роботи – дослідження гідродинамічного навантаження оброблюваного матеріалу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розрахункова схема струминно-абразивної 

системи подана на рисунку 1, а; режими моделювання – в таблиці 1; результати 

моделювання – на рисунку 1, б, в. 

 

Таблиця 1 – Параметри моделі струминно-абразивного потоку 

№ п/п Фізична величина Розмірність Значення 

1 Тиск МПа 250 

2 Швидкість потоку м/с 12,9 

3 Витрата абразиву кг/хв 0,6 

4 Фракційність абразиву мм 0,30 

5 Діаметр каналу прямування мм 1,8 

6 Довжина каналу мм 50 

 

При цьому прийнято такі припущення: 

1) Рідина вільно витікає із сопла у засопловий простір, змішується з абразивними 

частинками в камері змішування, і на вході до калібрувальної трубки потік має усереднену 
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швидкість руху (частинки рідини та абразиву). 

2) Втрати потоку при русі уздовж каналу діаметром D довжиною l нехтувано малі. 

3) Частинки рівномірно перемішані за перетином потоку. 

4) Розміри частинок значно менші за розмір спрямлюючого каналу D. 

5) Температура рідини 288 К. 

 

 
а) 

 

    
б)                                                                     в) 

Рисунок 1 – Результати моделювання: а – розрахункова схема; б – візуалізовані температурні 

поля; в – траєкторії руху частинок абразиву в спрямленому потоці в калібрувальній трубці 

 

Умови навантаження відповідали закономірностям гідродинамічного впливу потоку 

(макрорівень) та окремих абразивних частинок (мікрорівень). 

ВИСНОВКИ. У результаті моделювання встановлено, що максимальні рівні 

гідродинамічного навантаження виникають ближче до периферійної частинки (відносно осі 

струменя); перед самою поверхнею спостерігається суттєве зростання температури рідини 

(внаслідок різкої зміни напрямків руху частинок, ущільнення потоку і співударяння 

абразивних частинок з поверхнею та між собою); при початковій температурі 288 К вона 

зростає до 299 К і більше, залежно від тиску витікання. 

Зміна напрямку руху абразивних частинок веде до того, що на периферії також слід 

очікувати прояв ковзного руйнування, а утворення потоку на ядрі руйнування викликатиме 

додаткові навантаження торців вирви гідроабразивного різання. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИЧНОСТІ МАЛОПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

І.В. Шепеленко, Я.Б. Немировський, М.В. Красота 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

E-mail: kntucpfzk@gmail.com 

У роботі запропоновано спосіб визначення пластичності малопластичних матеріалів. 

Розроблені пристрій та методика проведення досліджень. На прикладі чавуну СЧ20 доведена 

можливість пластичного деформування малопастичних матеріалів при від’ємних значеннях 

показника жорсткості напруженого стану та відсутності пластичних деформацій поблизу 

зовнішньої поверхні. При цьому пластично деформується тільки внутрішня товщина стінки, 

що прилягає до отвору. 

Ключові слова: пластичність, стискання, коефіцієнт жорсткості напруженого стану, 

накопичена деформація, чавун. 

 

THE RESEARCH OF PLASTICITY OF LOW PLASTIC MATERIALS 

 

I. Shepelenko, Ia. Nemyrovskyi, M. Krasota 

Central Ukrainian National Technical University 

E-mail: kntucpfzk@gmail.com 

The method of determination of plasticity of low - plastic materials is offered in the work. The 

device and a technique of carrying out researches are developed. The possibility of plastic 

deformation of low-pastic materials at negative values of the stress stiffness index and the absence 

of plastic deformations near the outer surface is proved on the example of SCH20 cast iron. In this 

case, only the inner wall thickness adjacent to the hole is plastically deformed. 

Кey words: plasticity, compression, stiffness coefficient of the stress state, accumulated 

deformation, cast iron. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Експлуатаційні властивості деталей машин суттєво залежать 

від фізико-механічних характеристик матеріалу поверхнево шару, які оцінюються 

наступними основними показниками: ступенем зміцнення поверхневого шару, глибиною 

зміцненого шару, залишковими напруженнями, що утворюються в поверхневому шарі 

обробленої деталі. Крім вище перерахованих параметрів, для оцінки якості обробленої деталі 

широко використовують параметр, що характеризує дефектність поверхневого шару – ресурс 

використаної пластичності [1]. Вивчення параметрів пластичності є особливо важливим при 

обробці пластичним деформуванням малопластичних матеріалів, в тому числі такого 

конструкційного матеріалу як графітовмісткий чавун СЧ20, можливості пластичної 

формозміни якого обмежені руйнуванням. Таким чином, актуальними стають дослідження 

пластичності малопластичних матеріалів. Метою даної роботи є досягнення значних 

пластичних деформацій при визначенні пластичності малопластичних матеріалі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для проведення досліджень розглянемо 

деформування трубчастих зразків при їх стисканні в осьовому напрямку. З цією метою 

розроблено (рис.1) та виготовлено спеціальний пристрій, що складається з досліджуваного 

зразка 2, який спряжений з обоймою 1 для стискання. Досліджуваний зразок 2 являє собою 

втулку з нескінченної товщиною стінки із зовнішнім діаметром dзов і довжиною L0, яка має 

центральний отвір діаметром dвн та розташовується без зазору в жорстку обойму 1, зовнішній 

діаметр якої D3dвн. Висота обойми H>1,2L0. Осьове стискання виконується двома пуансонами 

із зусиллям Р. В результаті цього внутрішній діаметр dвн досліджуваного зразка зменшується, а 

гідростатичний тиск – зростає, що підвищує пластичність матеріалу і дає можливість досягти 

значних пластичних деформацій до руйнування. При цьому зразок 2 пластично деформується з 

боку внутрішньої поверхні отвору, а його внутрішній діаметр dвн зменшується. 

mailto:pafedorov@gmail.com
mailto:pafedorov@gmail.com
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Рисунок 1 – Схема пристрою для стиску зразків 

 

Накопичену деформацію на внутрішній поверхні зразка, що відповідає його руйнуванню, 

визначали за залежністю: 
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,                                                          (1) 

де k=L/L0 – відносна деформація зразка при його руйнуванні; 

L0 – вихідна висота зразка; 

L – вкорочення зразка; 

dзов – зовнішній діаметр зразка; 

dвн – внутрішній діаметр зразка. 

Коефіцієнт жорсткості напруженого стану, що відповідає деформації на внутрішній 

поверхні зразка, розраховували за формулою: 
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За допомогою розробленого пристрою та запропонованої методики розглянуто умови 

стиску зразка із такого малопластичного матеріалу, як чавун СЧ20 з HB180. Коефіцієнт 

жорсткості напруженого стану, розрахований за залежністю (2), =-2,1, що відповідає 

умовам двостороннього стиску. Накопичена деформація в момент руйнування відповідно до 

залежності (1), при k=0,1 (10%), дорівнює e0=0,18 (18%). Завдяки отрманим даним вдалося 

побудувати діаграму пластичності для чавуну СЧ20 при від’ємних значеннях коефіцієнта 

жорсткості напруженого стану [2]. 

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження дали підстави встановити, що малопластичний матеріал 

може пластично деформуватися тільки при від’ємних значеннях показника жорсткості 

напруженого стану та відсутності пластичних деформацій поблизу зовнішньої поверхні, при 

цьому пластично деформується тільки внутрішня товщина стінки, що прилягає до отвору. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО НАГРУЖЕНИЯ НА МЕХАНИКУ 

РАЗРУШЕНИЯ С УЧЕТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

В.Н. Долударев, И.Э. Пеева 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 

E-mail: dvn69k@gmail.com, ipeeva31113@gmail.com 

Я.С. Долударева 

Кременчугский летный колледж Харьковского национального университета внутренних дел 

E-mail: doludareva@gmail.com 

Установлена эффективность влияния газообразующих компонентов в зарядах взрывчатых 

веществ на перераспределение энергии взрыва в ближней и дальней от заряда зонах в 

сравнении с традиционными методами перераспределения дробления (создание в 

удлиненных зарядах воздушных промежутков, изменение параметров забойки и т.д.). 

Проведен сравнительный анализ давно известных и более новых методов повышения 

эффективности работы нерудных горнодобывающих предприятий за счет снижения выхода 

переизмельченных фракций в отбиваемой горной породе. 

Ключевые слова: добыча, полезные ископаемые, переизмельчение, горная масса, 

разрушение, взрывное дробление. 

 

INFLUENCE OF PULSE LOADING PARAMETERS ON FRACTURE MECHANICS 

TAKING INTO ACCOUNT THE RESISTANCE OF MATERIALS 

 

V. Doludariev, I. Pieieva 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: dvn69k@gmail.com, ipeeva31113@gmail.com 

Y. Doludarieva 
Kremenchuk flight college Kharkiv National University of Internal Affairs 

E-mail: doludareva@gmail.com 

The effectiveness of the influence of gas-forming components in explosive charges on the 

redistribution of the explosion energy in the near and far from the charge zones in comparison with 

traditional methods of redistribution of crushing (creating air gaps in elongated charges, changing 

the damming parameters, etc.) has been established.  A comparative analysis of the well-known and 

newer methods of increasing the efficiency of non-metallic mining enterprises by reducing the yield 

of over-crushed fractions in the broken rock is carried out. 

Key words: mining, minerals, overgrinding, rock mass, destruction, explosive crushing. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Технология добычи полезных ископаемых, представленных 

крепкими скальными породами, предусматривает их взрывное дробление. К интенсивности 

взрывного дробления предъявляют различные требования в зависимости от вида полезного 

ископаемого и технологических процессов его последующей переработки. В процессе разработки 

рудных полезных ископаемых переизмельчение минерального сырья при взрывной отбойке 

является положительным фактором, поскольку снижает энергозатраты на последующих 

технологических процессах [1]. Переизмельчение нерудных полезных ископаемых отрицательно 

сказывается на выходе кондиционных фракций готовой продукции (щебня, флюсовых известняков 

и т.п.). Выход негабаритных фракций в составе горной массы во всех случаях требует 

дополнительных затрат на их разрушение, снижает производительность погрузочного оборудования 

и технологического транспорта. Поэтому вопросы повышения эффективности взрывного дробления 

горных пород на карьерах остаются в центре внимания многих исследователей. 

Цель работы – изучение различных методов взрывного дробления твердых сред для 

повышения эффективности работы предприятий по добыче нерудных горных пород. 

mailto:ipeeva31113@gmail.com
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МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Параметры взрывного воздействия 

предопределяют интенсивность и равномерность дробления горных пород при отбойке. 

Физической основой управления дробящим действием взрыва является изменение 

параметров импульсного нагружения. Технологически это выражается в изменении 

конструкции заряда, типа взрывчатого вещества (ВВ), конструкции забойки и т.п. 

Переизмельчение среды в ближней зоне обусловлено напряжениями, создаваемыми при 

взрыве, на стенках зарядной полости. При отбойке нерудных полезных ископаемых наиболее 

распространенный способ снижения пикового давления предусматривает создание в 

зарядной камере воздушных полостей. Воздушные полости в камерных и малокамерных 

зарядах располагают со стороны охраняемой части массива (целика). В шпуровых и 

скважинных зарядах воздушные полости находятся либо между отдельными частями 

рассредоточенных зарядов (воздушные промежутки), либо в кольцевом зазоре между 

зарядом ВВ и стенкой шпура (скважины). Опытным путем установлено, что оптимальный 

объем воздушной полости в заряде зависит от крепости пород [1]. Для пород средней 

крепости (f = 8–12) рекомендуемый объем воздушной полости составляет 20–25 % объема 

занимаемого зарядом ВВ. В начальной стадии расширения продуктов детонации (ПД) 

состояние газов описывается уравнением [2]: 

 

3
11

3
00 VPVP  ,                                                            (1) 

 

где P0 – детонационное давление продуктов взрыва, МПа; 

      V0 – объем полости, занимаемой ВВ, м
3
; 

     P1 – давление газов после заполнения воздушной полости, МПа; 

     V1 – суммарный объем воздушной полости и полости, занимаемой ВВ, м
3
. 

При создании в заряде воздушной полости рекомендуемого объема, максимальное 

давление на стенки шпура (скважины) уменьшается в 1,7–2,0 раза. Недостатком данного 

способа является снижение общей энергии заряда за счет уменьшения массы ВВ при 

частичном замещении его объема воздушным промежутком. В случае заполнения 

воздушных полостей инертным материалом (песком, гранотсевом т.п.) давление газов в 

зарядной камере несколько повышается, но общее количество энергии заряда уменьшается 

по той же причине, что и в случае с воздушным промежутком. Оптимальным решением этой 

проблемы может стать замещение в заряде некоторого количества ВВ газообразующим 

энергоактивным компонентом. В этом случае на начальной стадии взрыва часть энергии, 

затрачиваемая на переизмельчение среды в ближней к заряду зоне, идет на воспламенение 

газообразующей добавки. Добавка же, в свою очередь, в процессе горения отдает энергию на 

последующих этапах взрыва, т.е. происходит увеличение длительности импульса 

нагружения, что, как правило, положительно сказывается на результатах дробления [3]. 

Как показывают результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследований, 

одним из эффективных методов управления разрушением горных пород является 

взвешенный дифференцированный подход к выбору типа ВВ. 

При детонации промышленных взрывчатых веществ за сравнительно короткое время 

образуются большие объемы газов (600–1100 л/кг при стандартных условиях) разогретых до 

нескольких тысяч градусов и создается большое давление. Расширение газообразных 

продуктов при высоком перепаде давления носит характер удара, способного разрушать 

окружающую заряд твердую среду. 

Сложность процесса разрушения твердой среды при взрыве заряда ВВ и значительные 

трудности в проведении экспериментов в зоне «заряд-ВВ» долгое время не позволяли 

объяснить механизм разрушения среды с учетом действия не только волнового, но и газового 

фактора. Работа Г.П. Демидюка является одной из первых, в которой высказано 

предположение о расклинивающем действии газообразных продуктов взрыва [4]. В 

дальнейшем появились исследования о существенной роли продуктов детонации в процессе 

трещинообразования, приводятся экспериментальные результаты и методы количественной 
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оценки действия газообразных продуктов взрыва в среде [5–7]. 

ВЫВОДЫ. Методы повышения поршневого действия ПД при разрушении твердых сред 

условно можно разбить на две группы: традиционные и нетрадиционные. К первой группе 

можно отнести управление квазистатическим действием с помощью изменения конструкции 

заряда и совершенствовании забойки, ко второй – применение различных газообразующих 

добавок. Нетрадиционные методы повышения поршневого действия взрыва (введение в 

заряд газообразующих компонентов) являются более эффективными и в настоящий момент 

пока еще мало изучены, поэтому продолжение исследований в данном направлении является 

актуальным и своевременным. 
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Робота націлена на можливість теоретично обґрунтувати використання ультразвукових 

контрольних приладів для аналізу якості зварного шва в тім’яній області на тонкому 

циліндричному виробі з урахуванням крайових ефектів (інтерференція хвиль, невелика 

товщина тощо). Доведена можливість контролю якості лазерного вакуумного зварювання 

тонких (близько 1,0-2,0 мм) стінок циліндричних виробів за розміром проникнення шва. За 

допомогою спеціальних алгоритмів поліпшення сигналу (шляхом виділення відповідних 

фундаментальних гармонік) вдалося виявити наявність недостатнього проникнення шва 

понад 1,5 мм. Також розроблено допоміжний пристрій, який дозволяє здійснювати процес 

управління в напівавтоматичному режимі. 

Ключові слова: ультразвукові контрольні прилади, крайові ефекти, зварний шов. 
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Theoretically the use of ultrasonic control devices for the analysis of the quality of the seam in 

parietal area on a thin cylindrical product, taking into account the edge effects (interference of waves, 

small thicknesses, etc.). The possibility of quality control of laser vacuum welding of thin (about 1.0-2.0 

mm) walls of cylindrical products by the size of the seam penetration is proved. Using special signal 

improvement algorithms (by isolating the appropriate fundamental harmonics) it was possible to 

identify the presence of insufficient penetration of the seam exceeding 1.5 mm. An auxiliary device has 

also been developed that allows the control process to be carried out in a semi-automatic mode. 

Кey words: ultrasonic control devices, edge effects, seam. 

 

WORK ACTUALITY. The trend of recent decades shows a steady increase in demand for new 

materials, technologies for their production and advanced methods and ways of creating new 

products for responsible industries, of nuclear and aerospace industries. 

Laser welding is one of the processes that are most in demand today, including in high or low 

vacuum conditions. This type of nondetachable connection is suitable for both small (several microns) 

and ordinary parts, the size of which is limited only by the size of the vacuum chamber. Another 

important task of such processes is to ensure the physical and mechanical properties of the connected 

elements, to ensure the strength of welding, the absence of defects that may occur in the future. 

From these positions, the means, methods and techniques of control, monitoring systems appear 

as the tooling that are able to quickly control the process, perform corrective actions in a timely 

manner, and in some cases provide rational conditions for processing. Production of special boxes 

from non-ferrous alloys, in particular, Cu, Al and others welding from separate elements by laser 

vacuum welding requires quality control of welding, setting of depth of a weld penetration. At the 

same time, in comparison with others, ultrasonic diagnostics of seam quality is a rather reliable, 

highly productive method of non-destructive testing, which is currently used in many industries. 

However, traditionally this type of control is inherent in the elements of a significant (several 

mm and even tens of mm), while for small thicknesses, the errors of defects are comparable to the 

size of the defect limiting the application of this method in practice.  

The purpose of the research was to evaluate the possibilities of ultrasonic diagnostics of thin-
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walled welded joints.  

RESEARCH MATERIALS AND RESULTS. Vacuum welding was performed using a laser 

complex LSK-400-5 and using a universal vacuum station VUP-5 [3] (fig. 1). During welding, the 

ray was focused in the plane of the upper workpiece. Positioning was carried out using a cross table, 

which provides welding at several points with different duration of the process. The duration of the 

process ranged from 0.1 s to 0.15 s. 

Special cylindrical containers were chosen as models, thin-walled with lids inserted from the end 

and closing the cylindrical part so that a belt for welding is formed, were chosen as models. The 

welding scheme is presented in fig. 2. 

The laser used is pulsed and operates at fixed frequencies. 

 
Figure 1 – The equipment used and the scheme of the beam exposure on the surface 

 

The use of this welding method allows to obtain a satisfactory penetration at the ends of the 

cover, however, since the strength of the connection is determined by the depth of formation of the 

molten pool, relevant the issue of testing a dense medium (welding spot) and nondense medium 

(where the melt did not occur on the contact surfaces). As for this scheme the nondense medium is 

similar to a crack which is fixed satisfactorily by ultrasonic examination, and walls of welded 

elements are rather small, there is a question of increase of accuracy of diagnostics by using of 

special sensors and special algorithms of signal processing. 
~1,0 мм

1,2..1,6  мм

1,0 мм

1,0 мм

 
Figure 2 – Welding diagram of the container with a lid and the proposed molten pool 

 

Upon that proceeded from the following. For time-continuous deterministic signals x(t), the 

notion of the amplitude spectrum density X(f) is related to the Fourier transform pair, [1]: 

2( ) ( ) j ftX f x t e dt






  ;  
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2( ) ( ) j ftx t X f e df




  . 

The energy Е of the signal x(t)as a function of the spectral density Е(f) is determined by the ratio: 

22( ) ( ) ( )E x t dt X f df E f df
  

  

     . 

In the case of a discrete representation of a continuous function in the form of a set of samples 

x[n]=x(t)|t=nT, taken with period Т, the concept of amplitude spectrum density of the readings 

sequence is determined by a pair of discrete Fourier transform (DFT): 

  2( ) j fnT
pX f T x n e 
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or for a sequence x[n]of finite length in N readings: 
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    . 

The latter relations are called the discrete Fourier transform pair (DFT), and their difference from 

the traditional ones, which contain the factors T and 1/T, is due to the intention to ensure the 

correctness of the scale when calculating energy and power. 

The signal x[n] cannot be simultaneously limited in duration and spectrum bandwidth. However, 

it can be characterized by a certain interval of Te seconds, in which most of its energy will be 

concentrated when represented in the time domain, and some interval Be Hz, in which most of its 

energy will be concentrated when represented in the frequency domain. 

This is the main characteristic of spectral estimation – identifiability, which means the ability to 

separately measure the spectral responses of two sinusoidal signals, similar in frequency and amplitude. 

The required identifiability is provided by using the "windows" function. 

Thus, a finite record of data x(n) from N readings can be represented as some part of the original 

infinite sequence xu(n), represented through a rectangular window w(n)in the form of a product: 

     ux n x n w n , where  
1,0 1

0,

n N
w n

at others n

  
 


. 

The DFT of the window-weighted sequence, expressed by the transformation of the sequence xu[n] and 

the rectangular window w[n], is equal to the convolution of these transformations      u Nf x f D f    

where DN(f)is the Dirichlet kernel representing the DFT of the rectangular function: 

 
 

 
( 1) sin

sin

j fT N
N

fTN
D f Te

fT

 



  . 

The observed DFT finite sequence is a distorted version of the DFT infinite sequence. 

To solve research problems, a mathematical model of wave propagation in the material was 

developed. Based on this model, the following research algorithm is proposed. 

1. According to the created mathematical model, the fields of motion of ultrasonic waves are 

calculated. Thereby, the removal of spectrograms on the prototype fig. 3 is performed. Recording of 

the frequency characteristics of the PEP and the electrical path of the used flaw detection equipment 

is performed according to the methods given below. Since ultrasonic PEPs emit a short signal with 

a wide range of frequencies that affect the final shape of the received echo signal, to account the 

frequency characteristics of PEP and the electrical path of the used defectoscopic equipment, it is 
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necessary to know the Fourier image of the impulse response system  uV f . 

Preliminary fixation of the echo signal from a flat-bottomed control emitter with a diameter of 

2.0 mm in the debugging sample at the minimum working depth of the used PEP in the form of an 

A-scan in the radio frequency region when focusing on the surface. 

2. According to the models the rational position of the sensor during measurements are found.  

3. Check the obtained spectrograms in manual mode, set the shape of the spectrograms, detect 

the base frequency peaks (fig. 3)  

4. Put down the obtained data in the file (fig.4) and perform signal processing according to the 

above method. 

 
Figure 3– The spectra of signals obtained in the study of welded joints on cylindrical products 

 

 
Figure 4 – The csv-signal entered in the file 

 

5. Get a regression equation to establish the condition of high-quality and defective welded joint, 

based on the requirements that the depth of penetration (seam) should exceed 1.4 mm. 

6. Check parts on a semi-automatic control device. 

CONCLUSIONS. Theoretically the use of ultrasonic control devices for the analysis of the 

quality of the seam in parietal area on a thin cylindrical product, taking into account the edge effects 

(interference of waves, small thicknesses, etc.), the use of special algorithms to improve the 

informativeness of the signal was justified.  

The possibility of quality control of laser vacuum welding of thin (about 1.0-2.0 mm) walls of 

cylindrical products by the size of the seam penetration is proved. Using special signal 

improvement algorithms (by isolating the appropriate fundamental harmonics) it was possible to 

identify the presence of insufficient penetration of the seam exceeding 1.5 mm. An auxiliary device 

has also been developed that allows the control process to be carried out in a semi-automatic mode. 
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Робота націлена на обґрунтування доцільності використання інструменту гібридної дії для 

очищення порожнин і елементів турбоагрегатів, робота якого ґрунтується на сполученні дії 

водо-крижаного потоку із механічним ударним впливом малих зосереджених мас, 

змонтованих на пружних підвісах. Отримуючи енергію від потоку, маси, здійснюючи 

автоколивальний рух, контактують із оброблюваною поверхнею, що має шар міцного 

забруднення, і створюють багатоточкове ударно-циклічне навантаження поверхні, яке веде 

до активного розвитку початкових дефектів плівки забруднення, внаслідок чого наступна дія 

водо-крижаного потоку викликає більш якісне та продуктивне очищення. Показано, що 

створювані локальні напруження, визначені на основі контактних задач Герца, сягають 15-20 

МПа, не мають істотного впливу на поверхню основи, якою є тонка криволінійна оболонка, 

не змінюють стан її поверхні в площині адгезійного зчеплення, однак ведуть до виникнення 

дефектів у поверхневій плівці у вигляді тріщин та відшарувань. У цьому випадку вилучення 

плівки водо-крижаним потоком відбувається більш динамічно. 

Ключові слова: інструмент гібридної дії, водо-крижаний поток, адгезійне зчеплення, дефект. 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF CLEANING THIN-WALLED SURFACES BY 

WATER CROSS FLOW 
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Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: shchetinin23@gmail.com 

The work is aimed at substantiating the feasibility of using a hybrid tool for cleaning cavities and 

elements of turbines, the work of which is based on the combination of the action of water-ice flow 

with the mechanical impact of small concentrated masses mounted on elastic suspensions, is 

substantiated. Receiving energy from the flow, the masses, performing self-oscillating motion, 

come into contact with the treated surface having a layer of strong contamination, and create a 

multipoint shock-cyclic loading of the surface, which leads to the active development of initial 

defects of the contamination film. better and more productive cleaning. It is shown that the 

generated local stresses, determined on the basis of Hertz contact problems, reach 15-20 MPa, do 

not have a significant effect on the surface of the base, which is a thin curved shell, do not change 

the state of its surface in the plane of adhesion, but lead to defects in surface film in the form of 

cracks and delaminations. In this case, the extraction of the film by water-ice flow is more dynamic. 

Кey words: tool hybrid action, water-ice flow, adhesive adhesion, defect. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасному високотехнологічному світі серед засобів для 

отримання механічної роботи значної потужності під час згоряння палива найбільш 

застосовуваними є турбоагрегатні пристрої. Вони використовуються в авіаційній техніці, при 

генеруванні електрики, як робочі машини у суднобудуванні, на транспортних магістралях із 

перекачування газових речовин тощо. Такі агрегати володіють високою питомою 

потужністю, відсутністю зчленованих ланок (на протилежність до двигунів внутрішнього 

згоряння), стабільністю в роботі. Однак турбоагрегати потребують більш чіткого та 

глибокого обслуговування, виконання ряду додаткових операцій перевірки ротору на 

відсутність дефектів та початкових пошкоджень.  

Операції очищення елементів і систем є складовими комплексу технологічного 

обслуговування та направлені на вилучення як пластичних в’язких забруднень (наприклад, у 

системах змащування, теплообмінниках) так і міцних поверхневих плівок, що володіють 

високою адгезивною міцністю до поверхні.  

Зазвичай під час здійснення таких очисних операцій використовують розчинники, 

спеціальні промивні рідини. Однак такі способи є не тільки надзвичайно небезпечними, а і 

екологічно шкідливими, вимагають вирішення питань аспірації та вентиляції, а також 

наступної сепарації продуктів очищення. 

Альтернативою зазначеному методу очищення є струминне, за допомогою сформованих 

струменів рідини високого (до 60 МПа) тиску. Подібні технології використовують ряд 

авіаційних компаній (зокрема, Люфтганза). У той же час вибірна спроможність струменя 

обтікати перепони, пружні властивості основи, відмінність міцності утримання шару 

забруднення на поверхні веде до необхідності виконувати обробку зі значною кількістю 

проходів, здійснювати постійний візуальний та інструментальний контроль очищення, що 

здорожує мийні операції та знижує їхню ефективність. 

На підставі цього доцільним вбачається пошук нових способів інтенсифікація процесу 

вилучення поверхневих шарів, зокрема за рахунок використання водо-крижаного струменя. 

Процеси водо-крижаного оброблення є перспективними, у той час як адаптація процесів для 

виконання мийних (очищувальних) операцій є важливою народно-господарською задачею, 

розв’язання якої не тільки скоротить витрати на обслуговування турбоагрегатів, а і 

забезпечить високу енергоефективність та екологічність проведення робіт в цілому.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Відповідно до [1], водокрижаний струмінь 

формують шляхом високоградієнтного охолодження швидкоплинного потоку рідини, що 

витікає із соплової насадки в змішувальну камеру. Охолодження здійснюється кріогенною 

рідиною (рідким азотом), яка надходить до змішувальної камери, та виконавши 

охолодження, переходить у газоподібний стан і далі прямує до калібрувальної трубки, де 

потік рідини прискорює частинки криги. Загалом, процес розгону і спрямування утворених 

крижинок подібно властивостям, характеристики яких наведено в табл. 1.  

Інструмент, який формує водо-крижаний потік, зазвичай використовує кріогенну рідину 

для охолодження водяного струменя, причому розвиненість оболонки останнього та 

положення ядра визначають як ефективність теплопередачі між краплинами рідини, так і 

ефективність передачі кінематичного імпульсу. Незважаючи на те, що температура у момент 

змішування може сягати 110-130 К, а час теплообміну, порівняний із часом прямування 

частинки до поверхні, становить кілька мс, крижинки досить швидко проминають 

нестабільні стани із криги ІІ (з тригональною формою) через кригу Lc (метастабільні кубічні 

частинки) до стану криги Lh, звичайної гексагональної форми. Маючі більш округлу форму, 

частинки втрачають різальну здатність, і виконують переважно втиснення поверхні та 

розкриття початкових дефектів. Подальше активне нагрівання частинок ще більше знижує 

активність потоку, отже для забезпечення нормального ходу процесу очищення виникає 

потреба у підведенні додаткового енергетичного впливу до зони обробки, спроможного 

активно розвивати дефекти плівки.  

Нехай таким впливом буде імпульс сили, який передається твердими зосередженими 

масами mi під час їх коливального руху із дотиком до оброблюваної поверхні у зоні впливу. 
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Якщо обробці підлягає поверхня із кривизною r, розмірами BxL і товщиною h0 на якій 

нанесений шар бруду hz, частинки будуть формувати на поверхні зони пружних ударів, 

відповідно до рис. 1, позначених Кі. Припустивши, що точки контакту визначаються 

координатами lx, ly, а в момент удару пружні деформування  викликатимуть появу дотичних 

напружень на поверхнях адгезії, неважко визначити умови, за яких деформації основи 

будуть у пружній зоні, у той час як [а], [р] зазнають істотних змін. Напруження у місці 

контакту можуть бути визначені за відповідними формулами Герца, які для випадку 

контакту твердого тіла уявленого у вигляді сфери радіусом r1 поверхні контакту у вигляді 

тонкої оболонки радіусом r2 становитимуть 
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  , де 
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r
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1 2
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, r – приведений радіус контакту, 

21

111

rrr
 . 

Оскільки поверхневі плівки не є однорідними, рівними за товщиною та структурою, 

мають певні початкові дефекти, теоретичний опис поведінки плівки під дією механічного 

впливу та впливу водокрижаного потоку є складним і досить умовним. Тож для визначення 

умов і особливостей взаємодії твердих тіл із пружним середовищем оболонки виконано 

моделювання процесу в програмному продукті ANSYS. 

Умови моделювання подані в табл. 1, а приклад отриманих результатів – на рис. 2. 

Моделюванням встановлено, що на тонких оболонках напруження спроможні викликати 

суттєве зменшення адгезивного зчеплення з основою, поширюються від точки дії 

зосередженої маси на відстань до 10dm під кутами 25
0
-35

0
 відносно лінії дії удару тіла, що в 

цілому відповідає положенням лінійної механіки руйнування пружних тіл. 

Окрім ударно-динамічного, плівка сприймає навантаження від дії частинок криги та 

розтічного потоку рідини. На рис. 3 натікання потоку на поверхню відбувається під кутом , 

струменем, що має діаметр dc. 

 
Рисунок 1 – Взаємодія двошарової оболонки із твердими тілами малого розміру 

 

 
Рисунок 2 – Результати моделювання дії твердого тіла масою m та радіусом ri на тонку 

пластинку із шаром забруднення 

 

Середня швидкість струминного потоку визначається геометричними параметрами 

струменя (кутом розкриття ), відстанню від зрізу сопла до оброблюваної поверхні Н, а 
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також втратами потоку у повітряному середовищі:  

 
1

1
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c pv v k  ,                                             (1) 

де 
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. 

Таблиця 1 – Умови моделювання процесу ударно-динамічного впливу малими тілами з 

пружними зв’язками  

№ Параметр Значення № Параметр Значення 

1 Матеріал основи Жаротривкий 

сплав на основі 

Ni 

5 Шар забруднення  Частинки 

сульфідної корозії 

та нагар від палива 

2 Товщина основи, мм 0,25 6 Товщина плівки, мм 0,05 

3 Модуль пружності 

основи, ГПа 

130 7 Модуль пружності 

плівки, ГПа 

70 

4 Межа текучості, МПа 840 8 Межа міцності на 

згин, МПа 

0,85 

Тверді тіла та форма зони моделювання 

9 Розмір поверхні 100х50 12 Матеріал твердого 

тіла  

Стать 40Х 

загартована 

10 Радіус кривизни 

поверхні, мм 
 13 Модуль пружності, 

ГПа 

215 

11 Радіус твердого тіла, 

мм 

2,0 14 Межа текучості, 

МПа 

700 

 

Зважаючи на те, що маса стовпа рідини, який являє собою зрізаний конус і знаходиться 

між зрізом сопла та оброблюваної поверхнею, визначиться як 

m V ,  2 2

3

H
v r R rR


   , 

R – радіус меншої півосі еліпсу в проекції конуса потоку на пласку поверхню натікання, 

середнє значення кінетичної енергії, яким володіє струмінь, що виконує роботу руйнування, 

становитиме: 

  
2

22 2 1
24 4 2

c c
c p

d dH
K R R v k

  
     

 
                                         (2) 

 
Рисунок 3 – Схема взаємодії гібридного інструменту із оброблюваною пружною 

тонкостінною заготовкою 

 

Кінетична енергія потоку частково витрачатиметься на підтримування автоколивального 



ІННОВАЦІЙНІСТЬ ПРОГРЕСИВНИХ МЕТОДІВ ОБРОБКИ І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 69 

процесу системи малих тіл із пружними зв’язками, які здійснюють ударне навантаження 

поверхні та рух яких описується відомими диференційними рівняннями 
2

12
k k

i k k gdx

d x dx
m v c x R

dtdt
   , 

2

32
k k

k k k gdy

d y dy
m v c y R

dtdt
                   (3) 

де Rgd – гідродинамічний вплив за відповідними координатами, витрачатиметься на розгін 

сгенерованих крижинок, і нарешті – на руйнування поверхневої плівки і на роботу 

деформування основи.  

Зменшення швидкості потоку внаслідок ежектування кріогенної рідини (без урахування 

впливу пружних зосереджених мас) відбуватиметься до рівня 
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,                                                     (4) 

де dc – діаметр струменеформуючого (рідинного) сопла, Qk – витрата кріогенної рідини, 

що слід враховувати у (2). 

Сама генерація криги відбувається внаслідок передачі частинками води теплоти Q до 

кріогенного потоку, внаслідок чого відбувається фазовий перехід та активне охолодження 

крижинки. В подальшому, крижинка починає активно поглинати тепло від зовнішнього 

середовища і поступово нагріватися: hLcmTQQQ pzan  , де 
cm

hsLQ
T

p

z


 . 

Тоді, базуючись на положеннях Фур’є щодо рівнянь теплопровідності та враховуючи, що 

для теплового стоку IdxdydzdQ  , де І – інтенсивність теплопередачі від середовища до 

крижинки; dxdydz  – елементарний обсяг крижинки, в першому наближенні (при 

kWdxdydz   та mhs  ) маємо температуру в момент зіткнення із перепоною:  

cm

mLIW
T

pk

z





,                                                                (5)

 

де с – питома теплоємність крижинки; т – її усереднена маса;  - щільність рідини; Lp – 

питома теплота плавлення льоду; h – шар кристалізації за певний проміжок часу s – площа 

поверхні крижинки. Це дає можливість визначити k
c
, тобто визначити різальні можливості 

абразивного потоку (за [2]): 
610)859,07375,0()( zz

сж
л TT                                                      (6) 

Відповідно до основних положень акад. В. Д. Кузнєцова, енергія руйнування Ер 

витрачається на збільшення вільної поверхневої енергії Еп на відкритих поверхнях поділу та 

частково розсіюється (Ед) у вигляді теплоти, хвильових процесів та ін.: Ер=Еп+Ед. Якщо 

виразити енергію руйнування через обсяг зруйнованого матеріалу, тоді 
' n

p

W E
E A

a
 , де а – 

міжатомна відстань, А – коефіцієнт пропорційності, 'W  – обсяг зруйнованого матеріалу за 

одиницю часу. Останній обумовлюється умовами взаємодії потоку і поверхневої плівки і 

визначається спроможністю частинок криги руйнувати шар забруднення. 

Тоді процес видалення забруднень з поверхні тонкостінних оболонок гібридним 

інструментом механічної дії  відбуватиметься у кілька етапів: 1) механічна ініціація дефектів 

та розвиток пошкоджень; 2) струминна дія із деформацією та відшаруванням; 3) подрібнення 

забруднення та його вилучення. 

Отже, використання гібридного інструменту дозволяє змінити кінетику процесу 

очищення, і, спираючись на імпульсну дію тіл на пружних підвісах, що здійснюють 

автоколивальні рухи у потоці, використати ефект ударного тріщиноутворення у квазікрихкій 

поверхневій плівці, вилучення якої з поверхні потребує значно меншої енергії потоку 

крижинок. Такі тіла дозволяють підвищити руйнівну здатність водо-крижаного потоку, 
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оскільки міцності крижинок недостатньо для здійснення інтенсивного пошкодження 

сульфідних плівок забруднення. 

Для дослідження операцій водо-крижаного очищення поверхонь елементів турбоагрегатів 

використовували наявний на кафедрі ПОМФТО універсальний лазерно-струминний 

комплекс ЛСК-400-5, призначений для керованої дії на матеріали високо інтенсивними 

потоками енергії (у тому числі, теплової). Детально комплекс описаний в роботі [3]. 

Структурна схема комплексу наведена на рис. 4, де вказані такі позначення: 1 – балка 

вертикального переміщення робочого органу; 2 – струминний пристрій (із засобами криго 

генерації або засобами подачі абразиву); 3 – фокусуючий тубус лазеру із системою 

автоматичного підналагодження у фокальній площині по вертикальній координаті 

(координаті Z) та засобами продувки оптичних елементів; 4 – несуча система тубусу; 5 – 

каретка поперечного переміщення (Х-координати); 6 – шарнір високого тиску для 

забезпечення кутових переміщень робочого органу; 7 – шарнір повороту тубусу для введення 

променя у швидкоплинний потік. 

Інтенсивність струминного навантаження поверхні визначається енергетичними 

параметрами струменя, умовами кригогенерації; разом із траєкторією переміщення струменя 

по поверхні та швидкістю його руху (з урахуванням перекриття зон впливу) обумовлює kP  

та дозволяє встановити рекомендовану швидкість руху струменя з урахуванням площі 

перекриття.  

Аналіз співвідношення енергій (рис. 5), що витрачаються на надання руху зосередженим 

масам на пружних зв’язках та на розгін частинок криги (а також залишкової енергії потоку) 

доводить, що надмірна маса mi  (надмірна кількість мас), позначена як Em2 як і недостатня 

(Em3) призводять до отримання гіршого очищення, вираженого через відносний ступінь 

очищення F/Fmax (співвідношення повністю очищеної поверхні площею F до площі поверхні, 

яка може бути очищена повністю Fmax при нерухомому струминному пристрої за час ). 

 

 
Рисунок 4 – Структурна схема комплексу ЛСК-400-5: 

 

На рис. 5 Em1 відповідає випадку, коли може бути досягнуте максимальне очищення 

поверхні без існування залишків продуктів окислення та нагару на поверхні досліджуваної 
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оболонки. Представлені результати характерні для тонкого шару продуктів сульфідної корозії 

(0,07…0,11 мм), утвореного на робочих лопатках турбіни та  у порожнинах камери згоряння 

(товщина 0,55 мм). Однак досліди, проведені на інших елементах, показали дещо відмінний 

результат. Так, установлено, що збільшення товщини основи веде до нелінійного зменшення 

показнику F/Fmax. Це дозволяє зробити висновок про важливість розгляду процесу очищування 

поверхонь з точки зору пружних властивостей основи, а також впливу модулів Юнга Е0 та Еz  

на опис взаємодії плівки із зосередженими масами mi на пружних ланках. 

Тож очевидна необхідність проведення додаткових досліджень, направлених на виявлення 

функціональної обумовленості режимів ведення обробки параметрами очищувальних 

поверхонь. 

 
Рисунок 5 – Зміна ступеня очищення F/Fmax при різних співвідношеннях витраченої енергії 

на механічну роботу (підтримання коливального руху зосереджених мас на пружних 

зв’язках) та на розгін частинок криги 

 

ВИСНОВКИ. Обґрунтована доцільність використання інструменту гібридної дії для 

очищення порожнин і елементів турбоагрегатів, робота якого ґрунтується на сполученні дії 

водо-крижаного потоку із механічним ударним впливом малих зосереджених мас, 

змонтованих на пружних підвісах. Отримуючи енергію від потоку, маси, здійснюючи 

автоколивальний рух, контактують із оброблюваною поверхнею, що має шар міцного 

забруднення, і  створюють багатоточкове ударно-циклічне навантаження поверхні, яке веде 

до активного розвитку початкових дефектів плівки забруднення, внаслідок чого наступна дія 

водо-крижаного потоку викликає більш якісне та продуктивне очищення. Показано, що  

створювані локальні напруження, визначені на основі контактних задач Герца, сягають 15-

20 МПа, не мають істотного впливу на поверхню основи, якою є тонка криволінійна 

оболонка, не змінюють стан її поверхні в площині адгезійного зчеплення, однак ведуть до 

виникнення дефектів у поверхневій плівці у вигляді тріщин та відшарувань. У цьому випадку 

вилучення плівки водо-крижаним потоком відбувається більш динамічно. 
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In article gives the result of study stress characteristics of parts of machine getting by FDM 

methods. The study of the strength characteristics of products obtained by FDM-processes proves 

that these technologies can be successfully used for the manufacture of axisymmetric shells, in 

particular, tanks with central holes. However, the main condition for the strength of such products is 

to provide a certain scheme of teaching filament, in which it is possible to achieve strength 

indicators not worse than 0.75… 0.85 [] material. The most promising from this point of view is 

REEK-plastic or plastics obtained on the basis of polyester-etherketones. 
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В роботі розглянуто питання забезпечення міцності промислових виробів, отримуваних 

FDM-процесами. Дослідження характеристик міцності виробів, отриманих FDM-процесами 

доводить, що дані технології можна із успіхом використовувати для виготовлення 

осесиметричних оболонок, зокрема, резервуарів із центральними отворами. Однак головною 

умовою міцності таких виробів є забезпечення певної схеми викладання філаменту, при якій 

можливе досягнення показників міцності, не гірших за 0,75…0,85[s] матеріалу.  

Ключові слова: FDM-процес, РЕЕК пластик, напруження, руйнуання. 

 

INTRODUCTION. Additive technological processes are now gaining more and more development. 

Since the first attempts to obtain a product in a fairly simple form, high roughness and other defects, 

researchers have seen great prospects for the development of such technologies. Today, 3D printing is 

increasingly part of the industrial sector; the main consumers of metal and plastic products are the 

aviation industry and aerospace, automotive [1]; using polymer concrete, additive reproduction systems 

are used in construction [2]; there are also projects for the printing of hulls of small ships [3]. 

Traditionally, FDM-processes involve layer-by-layer building of the product according to a 

certain model (Fig. 1), using the so-called planar division. In this division, the model (product) A is 

intersected by a large number of surfaces si parallel to the desktop XOY, each of which is separated 

from the other by a step z, which is determined by the nozzle used (diameter ds, filament diameter 
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Df, spreading rate vs and other factors). 

The main focus of researchers is on the accuracy of shape reproduction [4,5], surface quality [6], as 

well as the deformability of finished products after the process [7]. Another important issue is the 

strength of products, the possibility of using printed parts in structures and mechanisms [8]. The use of 

printed elements in working structures requires additional solutions to the issues of printing accuracy 

(quality assurance for IT dimensions, mutual location of surfaces (IT/2), shape accuracy (IT/2… IT/3) 

surface roughness (Rz, Ra), providing strength extruded material m and interlayer strength a. 

 

 
Figure 1 - Scheme of product formation A FDM-printing 

 

This possibility is due to the wide range of applied plastic filament, from low-melting natural 

plastics (PLA type) to modern high-temperature reinforced materials such as PEEK-carbon. However, 

the issues of ensuring print quality, strength of finished products, reproducibility of the process [9] 

remain open today. This hinders the active introduction of additive processes in engineering practice. 

The purpose of the work - to assess the prospects for the use of printing media with tables other 

than flat. For rotating bodies, such tables can be cylindrical surfaces with additional heating to 

ensure rational conditions for teaching the filament. 

RESULT AND DISCUSSION. From a number of works, in particular, [2], [3], it is known that 

the conditions of teaching plastic have a significant impact on both the stiffness (reducing the 

deformation of the product) and the stress (load strength of the product as a whole). Due to the fact 

that in planar presentation of the material [], as well as 0 have much smaller values compared to 

the same characteristics of the filament (since we are talking about the possibility of interlayer 

delamination, а=0,27…0,3[]), it is desirable to form axisymmetric shells by FD-methods 

according to the scheme of cross-laying of extruded material (similar to the scheme of laying 

threads on winding machines). 

To perform the printing process, the PRUSA type printer was modified: the print head was 

replaced with a manufactured high-temperature head with liquid cooling with a nozzle hole diameter 

of 0.4 mm; maximum printing temperature - 4500С ; used filament 1.75 mm; in addition, the printer's 

desktop is equipped with an empty drum-table with a heating tubular element placed inside, which 

heats the drum due to radiant and convective heat transfer. The transition from a flat to a cylindrical 

table surface required a change in the control equations, because in this case it was necessary to 

provide Р (х1,у1,z1; х2,у2, z2)→P (r1, α1, r2, α2, z1, z2) . For easy removal of the printed product, 

the table was made collapsible, in the form of lamellas mounted on two support flanges (Fig. 2). 

Modeling of the heat transfer process in the elements of the studied structure is performed using 

the software environment ANSYS. The calculation is based on the numerical solution of the initial-

boundary value problem for the thermal conductivity equation [16]: 

 

, 

 

where: T(t, x, y, z) –  is the temperature distribution function;  λх,λу, λz  – thermal conductivity 

coefficients in the direction of x, y, z axes; ρ is the density, c - is the specific heat of the medium. 
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Figure 2 - The transition from a flat heating table to a cylindrical and product elements obtained 

during the implementation of technological operations 

 

It was found that for the temperature of the heater T = 160 °C, heat flux q=2,3×10
-4 

W and an 

internal energy source with a capacity of 2,3×10
5 

W/m
3
 , which is installed with a gap of 0.25 mm 

from the outer walls with a thickness of 3.2 mm with uniform rotation of the aluminum drum with a 

speed of 2… 3 s
-1

 we have a temperature distribution within T = 147… 153 °C (Fig.3) 

 

 
 

Figure 3 - Distribution of temperature fields by cross section in the simulation of heat transfer 

(ANSYS 18.2) 

 

A number of standard specimens in the form of a plate, a spatula and a circle were made for 

strength testing. A part with a curved base was also made, fig. 13, b, as well as the cylindrical part 

of the tank. The samples were made of PLA-carbon and REEK plastic. 

The samples that were printed were subjected to metrological verification and tested 

mechanically, determining the tensile strength, tensile strength, as well as performed tests of gas 

penetration through the surface. The latter characteristic is important because the ability of the 

material to resist the microcurrents of the gaseous medium through the microcavities formed during 

printing is critical for the tanks. 

To determine the critical load conditions on the samples, beacons were installed (strain gauges, 

which allowed to detect deformations until complete destruction) and the force loads of the 

elements were determined automatically. 

To study the tightness of round samples used universal vacuum station VUP-5, equipping it with 

a special multi-channel ADC, built on the basis of the microcontroller m-Daq, which allowed to 

record the values of pressure, temperature and time in real time. 

Metrological inspection of printed samples proved that when printing on a flat table for linear 

dimensions, the printing error was in the range of 9-10 quality was Тl = 0,15…0,17 mm, the 
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scattering of vertical dimensions - Тh = 0,18-0,2 mm . Diametrical dimensions (holes) were made 

with scattering Тв = 0,18. In this case, all scattering of dimensions can be attributed to one general 

population, ie scattering obeys the law of normal distribution. Therefore, under the same conditions, 

no significant factors affecting the accuracy of the reproduction of the form were identified. 

Printing on a cylindrical mandrel (table) showed the following results. When laying the filament at a 

length of L = 120.0 mm and L = 282.0 mm (length of the printed cylinder), the actual dimensions were 

made with an error of 0.5 and 0.82 mm, respectively. Regarding the accuracy of vertical dimensions, we 

have a certain increase in Тh. For landing diameter 100-0,3  mm Th = 0.24… 0.32 mm. 

In the table. 1 shows the practical average values of mechanical tests for 3D printed samples of 

PEEK and PLA-Carbon. During the tests, almost the same results were obtained as in [6]. Thus, the 

samples made with a layer thickness of 300 μm had the highest strength in all mechanical tests. The 

strength of the samples with a layer thickness of 400 μm was lower. This was especially clear on 

REEK plastic cracks. The calculation angle also had a significant impact, although smaller than the 

results of the work [6]. The greatest strength was achieved when the plastic was laid in the plane of 

the load. The lowest values of fracture toughness were achieved at normal separation by force F 

perpendicular to the layered teaching. 

 

Table 1 - Test results of samples at different loads 

Parameters 
Tensile strength 

(MPa) 

Bending 

strength (MPa) 

Compressive 

strength (MPa) 

Layer thickness (μm) 250 48,6 55,8 52,4 

300 54,8 58,3 58,2 

350 46,2 47,9 55,7 

Layout on a flat table with 

different directions with a layer 

thickness 

300 μm  

0/90 50,8 56,1 59,8 

45/-45 46,8 48,5 55,2 

+30/-60 45,9 43,2 54,7 

Layout on a cylindrical table 45/-45 73,8 - - 

0/90 69,3 - - 

Parameters 
Tensile strength 

(MPa) 

Bending 

strength (MPa) 

Compressive 

strength (MPa) 

Layer thickness (μm) 250 28,6 33,3 32,8 

300 32,4 34,3 31,2 

350 30,9 32,2 29,5 

Layout on a flat table with 

different directions with a layer 

thickness 

300 μm  

0/90 33,1 32,7 34,8 

45/-45 34,6 34,5 35,2 

+30/-60 29,4 31,5 34,7 

Layout on a cylindrical table 45/-45 38,8 - - 

0/90 42,3 - - 

 

There was a significant difference in the strength of the products obtained by laying on a flat 

table and on a cylindrical surface. This was confirmed by the analysis of variance of the samples of 

the parameters Gi. It should be noted that the strength indicators generally corresponded to the 

calculated values only in the case of laying the filament on a cylindrical table, when bmax
РЕЕК

=73,8 

МPа,   bmax
PLA-C

=42,3 МPа ([]
РЕЕК

=64…69 МPа and []
PLA-C

=36…42 МPа - calculated values). 

The calculation on a flat table allowed to obtain much lower values: bmax
РЕЕК

=54,8 МPа,   
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bmax
PLA-C

=34,6 МPа. Note that this strength was lower than that stated by the filament 

manufacturer and was up to 72% for REEK and up to 89% for PLA-C (the case of normal tensile 

strength by static force). 

CONCLUSIONS. The study of the strength characteristics of products obtained by FDM-

processes proves that these technologies can be successfully used for the manufacture of 

axisymmetric shells, in particular, tanks with central holes. However, the main condition for the 

strength of such products is to provide a certain scheme of teaching filament, in which it is possible 

to achieve strength indicators not worse than 0.75… 0.85 [] material. The most promising from 

this point of view is REEK-plastic or plastics obtained on the basis of polyester-etherketones. 

A comparison of the strength characteristics [], b of cylindrical shells obtained by increasing 

the z coordinate height with shells grown on a cylindrical mandrel at the intersection of the layer 

thickness h proves that the filament at angles /4 gives maximum strength of the product under 

working loads. However, the concept of working machines needs to be changed to implement FDM 

printing. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ АВТОСЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
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В даній роботі запропоновано методику та описано етапи алгоритму визначення 

оптимальних значень незалежних параметрів функціонального елементу «Автосервісне 

підприємство» системи автосервісу, що базуються на результатах комп’ютерного 

експерименту. За допомогою оптимізації даних параметрів стає можливим контролювати та 

підвищувати якість виконання технологічних процесів систем автосервісу. Дану методику 

доцільно використовувати в процесах прогнозування та прийняття рішень щодо вибору 

шляхів реорганізації автосервісних підприємств. 

Ключові слова: параметри, автосервісне підприємство, якість. 

 

OPTIMIZATION OF CAR SERVICE ENTERPRISE'S PARAMETERS TO IMPROVE 

THE QUALITY OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 

 

L. Tarandushka, N. Kostian, I. Tarandushka  

Cherkasy state technological university 

E-mail: tarandushkal@ukr.net, 438knl@gmail.com, tarandushka@ukr.net 

This paper proposes a method and describes the stages of the algorithm for determining the 

optimal values of the independent parameters of the functional element "Car Service Enterprise" of 

the car service system, based on the results of a computer experiment. By optimizing these 

parameters, it becomes possible to control and improve the quality of technological processes at car 

service systems. This technique should be used in the processes of forecasting and decision-making 

on the choice of ways to reorganize car service enterprises. 

Key words: parameters, car service enterprise, quality. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Забезпечення та підтримка справного стану транспортних 

засобів протягом життєвого циклу є головною задачею автосервісних підприємств (АСП). 

Система автосервісу повинна забезпечувати високий рівень якості послуг, що пропонуються. 

Для цього необхідно виявити параметри, що впливають на якість виконання технологічних 

процесів та постійно підтримувати їх на належному рівні. Під час розвитку системи 

автосервісу в Україні дана задача є надзвичайно актуальною. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Забезпеченням якості виконання послуг на 

автосервісних підприємствах займалися багато вчених. 

В [1, 2] описано структуру автосервісу, але не запропоновано методику контролю та 

підтримки організації автосервісу. 

В роботах [3,4] навчання та розвиток персоналу займає головне місце в забезпеченні 

якості послуг. 

В роботі [5] визначено 5 основних факторів та їх вагу, від яких залежить якість виконання 

послуг на АСП. Авторами [6] було розроблено функціональну модель процесу контролю 

якості послу на АСП та запропоновано методику розрахунку індикаторів поточного стану 

підприємства, які можуть використовуватися для визначення оптимальної стратегії розвитку 

підприємства. В роботі [7] здійснено морфологічний опис системи автосервісу та визначено 

19 параметрів, що характеризують систему. В [8] запропоновано методику визначення 

незалежних параметрів системи та отримано лінійну модель на основі рівняння регресії та 

нелінійну модель типу Сугено, що описують систему автосервісу. За результатами 

визначення незалежних параметрів, стало відомим, що існує три параметри функціонального 

mailto:tarandushkal@ukr.net
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елементу «АСП» на які можуть впливати особи, що приймають рішення, з метою 

підвищення якості виконання технологічних процесів. Це наступні параметри: потужність 

АСП (кількість постів), рівень забезпеченості персоналом, форма організації виробництва. В 

роботах [9, 10] запропоновано методику вибору оптимального значення параметру АСП - 

Форма організації виробництва. 

Після визначення оптимального значення якісного параметру АСП - Форма організації 

виробництва, необхідно визначити значення кількісних параметрів  - потужність АСП 

(кількість постів),  - рівень забезпеченості персоналом.  

Етапи визначення оптимальних параметрів системи представлено у вигляді блок-схеми 

алгоритму на рис. 1. 

  
Рисунок 1 - Алгоритм визначення оптимальних значень параметрів ,  
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Розглянемо запропоновані етапи алгоритму. 

На етапі 1 здійснюється структуризація експертної інформації, тобто визначаються 

споживчі та виробничі критерії та їх важливість при оцінці привабливості послуг, що 

потребують якісного виконання технологічних процесів.  

Під час виконання 3 етапу в модулі роботи з нечіткими множинами Fuzzy Logic Toolbox 

пакету Matlab будується поверхня, що відображає залежність коефіцієнту якості  від рівня 

забезпеченості персоналом  та потужності підприємства , при фіксованій формі 

організації виробництва, яку було визначено на етапі 2. 

На 4 етапі, за результатами аналізу поверхні визначаються проміжки значень 

 та , які відповідають максимальному значенню коефіцієнта 

якості . Зазначені проміжки визначаються наступними межами: ,  - 

мінімальне та максимальне значення параметру  відповідно. 

На наступному етапі виконується порівняння коефіцієнту якості , що отримано в 

процесі аналізу поверхні з табличним значенням коефіцієнту якості, що є актуальним для 

поточного стану підприємства.  

Якщо оптимальне значення менше за табличне, то це свідчить про недосконалість 

експертних оцінок, неврахування необхідних показників та необхідність внесення коректив 

до експертної інформації на етапі 6. 

Якщо оптимальне значення коефіцієнту якості вище за поточне, то за  та  

приймаються мінімальні значення відповідних проміжків  та  відповідно. 

Оскільки  є інтегральним показником, що враховує  – кількість персоналу, що 

потрібна для виконання запланованих технологічних процесів,  – рівень кваліфікації 

персоналу,  – рівень забезпеченості технологічної дисципліни персоналу, на 8 етапі 

необхідно розв’язати задачу оптимізації. Дана задача є задачею математичного 

програмування, яка визначається наступним чином: знайти оптимальні значення , 

які забезпечують найбільше значення цільової функції  (   оптимальне 

значення рівня забезпеченості персоналом, що визначено на етапі 7), за обмежень, що 

накладаються на конкретне автосервісне підприємство. Для розв’язання задачі потрібно 

врахувати наступні обмеження:  

 обмеження фінансових ресурсів на утримання персоналу, ресурсів, що витрачаються 

на підвищення кваліфікації (стажування, курси, виставки), атестацію персоналу, мотиваційні 

заходи щодо дотримування технологічної дисципліни; 

 обмеження за часом виконання технологічних процесів, резервів часу на заходи 

підвищення кваліфікації, та термінів, що регламентують технологічну дисципліну; 

 обмеження щодо персоналу, які забезпечують рівні автоматизації та механізації, не 

менші ніж заплановані. 

ВИСНОВКИ. Запропоновано методику визначення оптимальних значень незалежних 

параметрів функціонального елементу «Автосервісне підприємство», як об’єктів управління, 

за оптимальної форми організації виробництва. 
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Функціонування сучасних підприємств з ремонту вагонів відбувається у складних та 

невизначених умовах. Наявність стохастичних ефектів у параметрах виробничого 

середовища унеможливлює застосування традиційних підходів до забезпечення надійності 

роботи виробничих підрозділів вагоноремонтних підприємств. Використання 

інструментарію визначення виробничого ризику дозволяє провести оцінювання не тільки 

відмов виробничої системи, але і ступеня виникнення різних небажаних подій (наслідків 

відмов).  

Ключові слова: надійність, оцінка ризику, виробнича система, відмова, критичність. 

 

PROBLEMS OF PROVIDING THE RELIABILITY OF PRODUCTION DEPARTMENTS 

FOR REPAIR OF VAGONS 

 

D Voloshin 

Ukrainian State University of Railway Transport 

E-mail: dmivol777@gmail.com 

The operation of modern enterprises for the repair of wagons takes place in difficult and 

uncertain conditions. The presence of stochastic effects in the parameters of the production 

environment makes it impossible to use traditional approaches to ensure the reliability of production 

units of wagons repair companies. The use of tools for determining production risk allows you to 
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assess not only the failures of the production system, but also the degree of occurrence of various 

adverse events (consequences of failures). 

Key words: reliability, risk assessment, production system, failure, criticality. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За останні роки значно змінилися тенденції розвитку 

підприємств з ремонту вагонів залізничного транспорту України. Відсутність стабільних 

виробничих програм, оборотних коштів та інновацій у розвиток технологічної бази депо та 

заводів створюють складну з точки зору прогнозування результатів систему. 

Маючи на увазі, що процес накопичення позитивних змін може тривати достатньо довгий 

час, вважається за необхідне використання відповідних процедур та механізмів забезпечення 

надійності виробничих систем. 

Ефективність управління виробництвом прямо залежить від рівня невизначеності 

зовнішнього середовища. 

В умовах стабільних замовлень продукції, безперебійного постачання матеріалів та 

запчастин, низької плинності кадрів та інших факторів, контроль виробництва носить сугубо 

технічний характер. 

Але ситуація змінюється радикально, коли вказані умови переходять у свою 

протилежність. В цьому випадку потрібно змінювати не лише техніко-технологічні аспекти 

виробництва, але і базові процедури управління та контролю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Основними властивостями сучасних 

виробничих систем, як складних утворювань зі зворотніми звязками, є стохастичність, 

багатовекторність, ієрархічність, живучість, багатокритеріальність та ін. Вказані властивості 

визначають виробництво, як систему з великою кількістю станів, що прямо впливає на вибір 

методів забезпечення  її надійності [1]. 

Особливістю функціонування технологічних систем є як велика кількість вихідних даних 

для запуску процесу (різноманітні ресурси), так і велика кількість наслідків відмов у системі 

(невиконання ремонту в зазначений термін, невиконання обсягів виробництва, матеріальні 

втрати та ін.).  

Як свідчать статистичні дані, на поточний момент маються великі розбіжності між 

заплановими та фактичними показниками роботи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Приклад виконання якісних показників роботи вантажного депо 

Найменування показника Факт План 

Простій вагонів в ТО з відчепленням, год. 80 21 

Простій у деповському ремонті, год. 148 79 

 

При нормальному функціонуванні виробничої системи потрібно мати задане 

співвідношення якості одержання запрограмованого результату і кількості необхідних 

витрат. Надійна виробнича система повинна забезпечувати безумовне виконання планового 

завдання при дотриманні на нормативному рівні всіх виробничих параметрів .  

Особливістю існуючих підходів до забезпечення надійності є відсутність розроблених 

механізмів аналізу наслідків тих чи інших подій в системі. Що створює актуальну задачу по 

впровадженню системи з оцінювання та управління ризиками на вагоноремонтних 

підприємствах. Таке управління дозволить вчасно визначати можливі ризики, їх імовірність і 

терміни настання, а також прогнозувати рівень очікуваних матеріальних втрат при настанні 

кризових ситуацій [2]. 

Для формалізації причинно-наслідкових зв'язків, що обумовлюють виникнення різного 

виду відмов у виробничій системі можливим є використання процедурних механізмів 

АВНКВ (АВПКО) – „Аналізу видів, наслідків і критичності відмов” [3]. 

Джерелом вихідних даних для проведення АВНКВ на виробництві служать існуючі 

технологічні процеси ремонту вагонів та окремих вузлів, вимоги нормативно-технічної 

документації, статистичні дані про надійність вузлів та деталей та ін.  
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Методологія АВНКВ дозволить класифікувати відмови у виробничій системі та розробити 

превентивні міри з їх попередження та усунення (табл. 2). 

 

Таблиця 2 Приклад класифікації відмов виробничої системи  

Категорія 

відмови 
Назва відмови Характеристика відмови 

І Катастрофічна 

відмова, що може викликати невиконання 

запланованого обсягу робіт або невиконання точно 

в термін 

ІІ Критична 

відмова, що може викликати значний матеріальний 

збиток або серйозний брак виробу, що приведе до 

зриву виконання поставленої задачі 

ІІІ Гранична 

відмова, що може викликати незначний 

матеріальний збиток або незначний брак виробу, 

що приведе до порушення норм часу або до 

зниження ефективності ремонту 

ІV Незначна 

відмова, яка не заподіює матеріального збитку, але 

приводить до необхідності позапланового 

обслуговування або ремонту 

 

Особливістю запропонованого підходу є виявлення так званих «критичних елементів 

виробництва» або «критичних технологічних процесів». До них відносять такі, вплив яких на 

виробниче середовище призводить до відмови загальної системи та унеможливлює виконання 

виробничого завдання. Процедура АВНКВ передбачає ранжирування всіх можливих видів 

відмов з точки зору двох складових – інтенсивності або частоти відмови та ваги наслідків. 

За результатами проведених досліджень були визначені показники оцінювання ризиків, які 

наведені у табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Результати дослідження 

Найменування показника Результат 
Одиниця 

вимірювання 

Забезпеченість трудовими ресурсами 85 % 

Ефективність трудових ресурсів 80 % 

Ефективність технологічних ресурсів 70 % 

Надійність технологічного обладнання 50 % 

Ефективність системи матеріально-технічного постачання 60 % 

 

ВИСНОВКИ. Запропоновані підходи до забезпечення надійності виробничих систем з 

ремонту вагонів дозволяють створити дієвий механізм адаптації до стохастичних умов 

експлуатації. В свою чергу запропонована система управління ризиками дасть змогу значно 

скоротити виробничі втрати і підвищити рівень передбачуваності поведінки системи в цілому. 
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КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ ПРИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 
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E-mail: zombizon@yandex.ua, averynov@ukr.net 

У роботі встановлено взаємозв’язок між відстанню перевезення вантажу, розміром даного 

споживання та оптимальною партією вантажу, для певної вантажопід’ємності автомобіля, 

що дає змогу знизити собівартість вантажних перевезень та забезпечити оптимальний вибір 

рухомого складу.  

Ключові слова: вантаж, автомобіль, оптимальний, перевезення, продуктивність, 

собівартість, система. 

 

COMPREHENSIVE SOLUTION TO THE PROBLEM OF CHOOSING ROLLING STOCK 

AT PROVIDING FREIGHT TRANSPORTATION 

 

D. Shmatko, V. Averyanov 

Dniprovskuy State Technical University, Kamianske, Ukraine 

E-mail: zombizon@yandex.ua, averynov@ukr.net 

The paper establishes the relationship between the distance of cargo transportation, the size of 

this consumption and the optimal batch of cargo, for a certain load capacity of the car, which allows 

to reduce the cost of freight and ensure the optimal choice of rolling stock. 

Key words: cargo, car, optimal, transportation, productivity, cost, system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливим завданням організації перевезень є вибір 

ефективних транспортних засобів, що найповніше відповідають конкретним умовам. 

Техніко-експлуатаційні показники роботи автомобіля визначаються організацією перевезень 

та комплексом його експлуатаційних властивостей: вантажопідйомністю, використанням 

маси, швидкісними характеристиками, паливною економічністю та іншим [1, 2]. 

Метою роботи є вирішення взаємопов’язаних задач по визначенню спеціалізації та 

підбору вантажопідйомності рухомого складу, що забезпечує низьку собівартість перевезень 

і високу продуктивність автомобіля. 

МАТЕРІАЛ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Оскільки вибір вантажопід’ємності 

автомобіля для доставки вантажів на розвозочних маршрутах являє собою екстремальну 

задачу, а значення оптимальної вантажопід’ємності автомобіля залежить від середнього 

розміру партії вантажу, являє інтерес сумісний розв’язок задач вибору розміру партії 

вантажів і вантажопід’ємності автомобіля [3]: 
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Залежність загальних затрат, що приходяться на 1 т перевезеного вантажу, від середнього 

розміру партії q подається рівнянням 

   cq
q

b
aqS  . (2) 

Щоб визначити як залежить від вантажопід’ємності автомобіля qap загальні витрати, 

необхідно в рівнянні замінити функцію ST(q) відповідною формулою, що відображує 

залежність від цієї величини собівартості доставки [4]. 

Диференціюючи рівняння (1) залежності витрати на 1 т вантажу, що перевозиться, 
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відповідно за qр опт і qaр опт, і прирівнюючи до нуля, приходимо до виразів 
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Величини Скм та Спос в рівнянні (3) залежать від вантажепід’ємності автомобіля. 

Найбільш просто ця система (3-4) розв’язується ітераційним методом. 

Задаючи повну вантажепід’ємність автомобіля за формулою (3) знаходять відповідний їй 

оптимальний розмір середньої партії вантажу, а потім за формулою (3) – відповідну 

оптимальну вантажепід’ємність. Обчислення повторюють до тих пір, поки два послідовних 

розрахунки не приводять до вибору однієї і тієї вантажопід’ємності: ця вантажопід’ємність і 

відповідний їй середній розмір партії вантажу є оптимальними [5, 6]. 

При доставці вантажів в оборотній тарі (контейнерах) окрім зазначеного, враховуються 

також витрати, пов’язані зі зняттям тари з обороту [7]. 

Вартість збереження запасу х протягом одиниці часу 

 

   впTтарзбзб kqССххS .  (5) 

 

де Сзб, Стар – затрати на збереження 1 т продукції і тари в одиницю часу; 

qT  – маса тари в одній партії завозу, т; 

q

тв
вп t

t
k .

.   – коефіцієнт, що враховує періодичність вивезення тари; 

tв.т, tg – інтервали часу відповідно між черговими вивезеннями тари й черговими 

доставками продукції. 

Оскільки 
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де qn – маса продукції в одній партії завезення, т; 

n

T
T

q

q
k   – коефіцієнт тари, то 
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Найпростішою моделлю управління запасами є модель, в якій затрати на виконання 

замовлення не залежить від розміру партії вантажу. 

Але більш поширеним випадком є випадок, коли вартість виконання замовлення партії 

вантажу розміром q. 

   qbaqS звзвЗам  .... , (7) 

де ав..3 та bв..3 – сталі величини. 

Визначаємо вартість організації замовлення партії вантажу виразом 
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Отже вартість доставки 1 т вантажу при його завезенні споживачу визначається виразом 
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а вартість збереження запасу Х протягом одиниці часу 
 

  









0                ,

0     ,

xpq

xрqхС
хS

зб
зб  (10) 

 

Розглянемо найпростішу модель управління запасами однорідної продукції при відомому 

постійному попиті з інтенсивністю r. Невідомою величиною у цьому випадку є розмір 

поставки q, пов’язаний з розміром партії продукції, що завозиться 
 

  krqqn  1  (11) 
 

При детермінованих попиті і поставці не виникає необхідність у страхуванні запасу – 

замовлення повторюється після зменшення запасу. 

Поточне значення запасу в момент часу t характеризує функція 
 

   rtqtx n  . (12) 
 

З умови   0д tx  визначають інтервал доставки 

 
r

q
t nд  (13) 

Для кожного інтервалу доставки динамічну задачу розв’язують незалежно, тобто, 

розглядають послідовність незалежних статичних задач (моделей). 

В першій моделі мають значення тільки затрати виконання замовлення і вартість 

збереження. Часті замовлення дрібними партіями збільшують затрати організації 

замовлення, а рідкі, що здійснюються великими партіями – затрати збереження. 

ВИСНОВКИ. Виходячи з конкретних умов, можна встановити взаємозв’язок між 

відстанню перевезення вантажу, розміром його денного споживання, вартістю вантажу та 

оптимальною вантажопід’ємністю рухомого складу, при якій сумарні затрати, що 

складаються з затрат на перевезення вантажу, вартості матеріальних засобів в обігу та 

капіталовкладень в рухомий склад й складське господарство, досягають мінімуму. 
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МЕТОДИКА ЗАМЕРОВ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕД СТОП-ЛИНИЕЙ РЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕКРЕСТКА 
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На сегодняшний день хорошо изученным является распределение моментальной скорости 

движения в свободных условиях на междугородных дорогах, в то время как скорость 

транспортных средств в усложненных городских условиях является менее изученной. 

Поскольку усложнение условий движения с точки зрения скорости часто происходит на 

регулируемых перекрестках, предложена методика исследования скорости, которая 

учитывает возможные простои транспортных средств перед стоп-линией перекрестка. 

Ключевые слова: скорость, замеры скорости, стоп-линия, задержки, перекресток. 

 

THE METHODOLOGY FOR MEASURING THE VEHICLES’ SPEED BEFORE THE 

STOP LINE OF A SIGNALIZED INTERSECTION 

 

P. Horbachov, Vu Duc Minh, S. Svichynskyi 

Kharkiv National Automobile and Highway University 

E-mail: gorbachov.pf@gmail.com, vdminh1969@yahoo.com.vn, stas_svichinsky@ukr.net  

At present, the distribution of instantaneous free-flow speed on intercity roads is well studied, 

while the vehicles’ speed in urban conditions is less researched. Since the complication of traffic 

conditions in terms of speed often occurs at signalized intersections, the methodology for studying 

the speed that takes into account possible delays before the stop line of an intersection is proposed. 

Key words: speed, speed measurement, stop-line, delays, intersection. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Скорость движения (СД) транспортных средств (ТС) 

является объектом внимания многих исследователей транспорта и важнейшим показателем 

качества организации дорожного движения, При этом очевидным является тот факт, что 

скорость движения ТС в конкретном месте или в конкретный момент времени является 

случайной. Основные наработки по оценке закона распределения скорости относятся к 

условиям свободного движения на междугородных автомобильных дорогах (АД). В таких 

условиях с помощью стационарных технических устройств определяется моментальная 

скорость движения ТС в заданном сечении выбранного участка, и обычно распределение 

полученных значений скорости является нормальным [1]. Но остаётся вопрос о 

распределении СД в более усложненных городских условиях движения, и он является 

особенно актуальным из-за значительного влияния таких условий на расход топлива ТС. К 

подобным усложнённым условиям в городах можно отнести участки УДС перед стоп-

линиями регулируемых перекрестков (РП). Основным вопросом при сборе информации о СД 

в подобных условиях является разрешение противоречия с замером моментальной скорости. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обобщая имеющиеся в литературе 

результаты изучения СД ТС, следует обратить внимание на то, что единственным методом её 

изучения стали наблюдения за ТП в реальных условиях. В большинстве случаев проводились 

замеры моментальной скорости автомобиля. Для этого использовались различные методы, 

основанные на использовании радаров, лидаров, индуктивных петель и пневматических 

трубок на проезжей части и др. [2]. Все они основаны на том, что приборы измеряют СД за 

какой-то промежуток времени или на какой-то дистанции, и скорость ТС v вычисляется как 

отношение пройденного объектом расстояния l ко времени его преодоления t: 

 
l

v
t

 , (1) 
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в которой и числитель, и знаменатель имеют определённые положительные значения. 

При разработке методики измерения скорости движения ТС перед стоп-линией 

городского регулируемого перекрёстка основным вопросом является разрешение 

противоречия с замером моментальной скорости в таких условиях. 

На междугородных дорогах при выборе участка для замеров согласно инструкции [46] 

необходимо избегать зон влияния светофоров, нерегулируемых пересечений, пешеходных 

переходов и других причин, вызывающих ускорение или замедление автомобилей. В 

подобных условиях и при использовании упомянутых технических средств не требуется 

задания дистанции, для которой осуществляется замер скорости. 

При рассмотрении участка УДС перед стоп-линией регулируемого перекрёстка такие 

условия заведомо невыполнимы и нужно задать некую дистанцию, время преодоления 

которой и будет создавать возможность для расчёта СД автомобиля по формуле (1). Задание 

постоянного интервала времени для замеров положения ТС здесь не подходит из-за 

присутствия как очень низких, так и достаточно высоких скоростей движения. В таких 

условиях любой постоянный период фиксации будет приводить либо к пропуску части ТС в 

наблюдениях, либо к многократной фиксации одного ТС. Выбор на местности отрезка с 

постоянной длиной также обязательно приведёт к возникновению непонятных ситуаций, 

вызванных неопределённостью дистанции от места остановки автомобилей до стоп-линии. 

Поэтому в данном случае в качестве дистанции, для которой измеряется время проезда, 

целесообразно принять габариты самого проезжающего автомобиля. 

Такой подход отличается от всех известных, так как в них либо числитель, либо 

знаменатель формулы (1) является постоянной величиной, а здесь оба они изменяются в 

каждом замере. Преимуществом данного способа замера СД является то, что он позволит 

точно и однозначно определить поперечное сечение АД, в котором производится замер 

скорости, хотя и потребует дополнительных усилий для определения длины каждого 

проезжающего через сечение автомобиля. Тогда задачей замеров будет определение средней 

скорости проезда автомобилем дистанции, равной его длине, через заданное сечение АД. Для 

этого нужно фиксировать два момента времени – когда выбранное сечение пересекается 

передней и задней точкой автомобиля. Также нужно фиксировать длину автомобиля – 

расстояние между этими точками. В условиях отсутствия специальных приборов для 

выполнения таких измерений наилучшим способом их проведения может послужить 

видеозапись движения автомобилей с ее последующей обработкой. 

Поперечное сечение перед стоп-линией перекрёстка для измерения СД ТС нужно выбрать 

таким образом, чтобы во время простоя автомобиля при запрещающем сигнале светофора 

его корпус находился в этом сечении. Тогда время ожидания разрешающего сигнала будет 

учитываться в скорости проезда автомобиля, что является обязательным условием при 

оценке влияния регулируемого перекрёстка на СД. Учитывая реальную длину ТС, для 

проведения обследований целесообразно выбрать сечение улицы на дистанции 1,5 м перед 

стоп-линией с целью выполнения поставленного условия для первых автомобилей в очереди 

перед перекрёстком. Видеокамера при этом должна находиться непосредственно над 

выбранной линией сечения для адекватного отражения длины автомобиля на видео. 

ВЫВОДЫ. Разработанная методика замеров СД ТС перед стоп-линией регулируемого 

перекрестка, хотя и является весьма трудоёмкой, но позволяет учесть в значении скорости 

время простоя ТС перед перекрёстком и обеспечить как достаточную точность замеров, так и 

общность изучаемой СД для рассматриваемых условий движения. 
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АВТОМОБІЛІВ ПРИ ЗБИРАННІ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС 
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Аналіз функціональних особливостей перевезень під час заготівлі кукурудзи на силос 

автотранспортом районного АТП дозволив виявити основні недоліки і проблеми у 

транспортному процесі перевезень і показав необхідність вдосконалення технологічного 

процесу перевезення. Розроблена математична модель задачі визначення оптимальної 

кількості автомобілів у складі збирально-транспортної групи на заготовці кукурудзи на 

силос, проведено оптимізацію за розробленою моделлю, практична реалізація визначення 

оптимальної кількості автомобілів за даними господарств. 

Ключові слова: кукурудза, силос, врожай, збирання, вивезення, автотранспорт, модель. 

 

OPTIMIZATION MODEL OF THE COMBINATION OF THE NUMBER OF COMBINES 
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An analysis of the functional features of transporting corn for silage for silage by the motor 

transport of the regional company of motor transport allowing the main shortcomings and problems 

in the transport process to be transported and showing the need for detailed technological process of 

transportation. The mathematical model of the determining the optimal number of cars at the 

warehouse of the picking and transport group for harvesting corn for silage has been developed, 

optimization has been carried out for the broken model, practical implementation of the designation 

of the optimal number of motor vehicles on the base the data of the farms. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якісне, раціонально побудоване транспортне забезпечення 

силосозбирального комплексу напряму визначає ефективність його роботи, економію 

ресурсів, можливості підвищення його продуктивності. 

Засновані на сталості та кратності робочих циклів комбайнів і транспортних засобів 

(автомобілів) існуючі методи розрахунку в потребі автотранспорту [1] дають завищені 

результати. Так, використання залежності для визначення максимально потрібної кількості 

автомобілів у силосозбиральному комплексі [1]: 
 

 max

1
N l







, (1) 

де ρ = bT


/ pT


 – параметр комплексу, що залежить від відстані перевезень і врожайності; 

bT


 – середня тривалість завантаження транспортного засобу комбайном при даній 

врожайності (т/га), годин; pT


 – середня тривалість обернення транспортного засобу: поле – 
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місце силосування – поле, годин; l – кількість комбайнів у комплексі, призводить до 

тривалого простою автомобілів, що неприпустимо в напружений період збиральних робіт. 

Адекватними реальному процесу транспортного обслуговування комбайнів будуть 

математичні моделі, засновані на випадковості величин pT


 і bT


 [2–4]. 

Мета роботи – підвищення ефективності транспортування автомобільним транспортом 

кукурудзи на силос шляхом розробки і впровадження моделі визначення необхідної кількості 

автомобілів у силосозбиральному комплексі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При розрахунку транспортного забезпечення 

можна використовувати метод оптимізації технічного обслуговування [5], вважаючи, що l 

комбайнів завантажують (обслуговують) N автомобілів. Для цього в рішенні задачі [5] 

потрібно прийняти R = 0 (немає резервування) і d = 1 (немає взаємодопомоги між 

комбайнами, тобто один комбайн завантажує транспортний засіб).  

Тоді ймовірності стану комплексу обчислюються за рекурентними формулами [5] 
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де Рn, n = 0,…, N – ймовірність того, що n автомобілів завантажуються або очікують 

завантаження. 

В якості критерію оптимізації можна прийняти середню сумарну тривалість одноразового 

простою комбайну і автомобіля: 
 

 minо ок отсt t t
  

   , (3) 
 

де окt


 и отсt


 – середні тривалості одноразового простою комбайна і автомобіля, годин [6]: 
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  , (4) 

 

де ηк и ηтс – відповідно коефіцієнти використання комбайнів і транспортних засобів: 
 

 ,к тс

l N l r

l N

  

 
   , (5) 

де l


 і r


 – відповідно середня кількість комбайнів, що завантажують автомобілі, і середня 

кількість автомобілів, які очікують завантаження. Їх можна обчислити за формулами [6]: 
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         , (6) 

де 0l


 – середня кількість комбайнів, що простоюють. 

Для оцінки достовірності пропонованих рішень можна використовувати вартісний 
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критерій, рівний питомій вартості втрат урожаю від простою комбайнів і автомобілів: 

 minп пк птсС C С
  

   , (7) 

 
0 ,к д ок тс д отс

пк птс

p b p b

С W k l t С W k r t
С С

T T T T

     
 

   

       
 

 
, (8) 

де С


 – середня вартість 1 т силосної маси, грн/т; kд – коефіцієнт диференційованих втрат 

від простою машин, kд = 0,009 днів
-1

; Wк, Wтс – відповідно годинні продуктивності комбайна 

і транспортного засобу, т/год.: 
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, (9) 

де Н – ширина захвату комбайна, м; В – коефіцієнт використання ширини захвату жатки 

(В = 1,16 [2]); кv


 – середня робоча швидкість комбайна, км/год.; U


 – середня врожайність 

кукурудзи на силос, т/га; Р


 – середня вантажопідйомність транспортного засобу, т. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, отримані за оптимізацією значення l і N, при яких цільові функції 

мінімальні, визначають оптимальне поєднання комбайнів і автомобілів в силосозбиральному 

комплексі. 

Розроблена оптимізаційна математична модель може бути реалізована у середовищі Microsoft 

Excel за допомогою інструменту Поиск решения (або у іншому, що має програмні засоби 

оптимізації). 

Вихідними даними при цьому будуть кількість силосозбиральних комбайнів, середня 

врожайність кукурудзи на силос, середня робоча швидкість комбайна, середня вартість 1 т 

силосної маси, вантажопідйомність автомобіля, його середня технічна швидкість, середня 

тривалість завантаження автомобіля комбайном, середня тривалість обернення автомобіля. 
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ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АГРАРНИХ ГОСПОДАРСТВ 
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Наведено розрахункову оптимізаційну модель визначення потреби в транспортних 

засобах аграрних господарств. Визначений оптимальний склад машино-тракторного парку, 

що забезпечує виконання усього об’єму робіт в господарстві. Підготовка початкової 

інформації для вирішення завдання полягає в складанні графіку перевезень. На його основі 

складаються технологічні карти на перевезення вантажів тракторними поїздами і 

автомобілями, які можуть бути оброблені з використанням програмного забезпечення. 

Ключові слова: автотранспорт, машино-тракторний парк, тракторні потяги, аграрні 

господарства, графік перевезень, технологічна карта, модель, оптимізація. 

 

DETERMINATION OF THE REQUIRED NUMBER AND OPTIMAL COMPOSITION OF 

VEHICLES FOR AGRICULTURAL HOLDINGS 

 

V. Tishchenko, V. Zagoryanskii 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: tyshchenkovaleryi@gmail.com, zagor_vlad@ukr.net 

Тhe computational optimization model for determining the need for transport means of 

agricultural enterprises is presented. The optimal composition of the machine and tractor fleet has 

been determined, which ensures the implementation of the entire volume of work on the farm. The 

preparation of the initial information for solving the problem consists in drawing up a transportation 

schedule. On its basis, technological maps are drawn up for the transportation of goods by tractor 

trains and cars, which can be processed using software. 

Key words: motor transport, machine and tractor fleet, tractor pulls, agricultural state gifts, 

transport graph, technological map, model, optimization. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначення потреб в транспортних засобах має ряд 

особливостей, які необхідно врахувати при плануванні розміру і складу транспортного парку 

аграрних господарств. У сільському господарстві є широка можливість використати на 

вантажоперевезеннях тракторні потяги, ряд технологічних операцій виконується тільки із 

застосуванням тракторних причепів (наприклад, транспортування зелених кормів від 

косарки-подрібнювача). Тому задача про склад транспортних засобів нерозривно пов’язане з 

питанням використання усього машино-тракторного парку (МТП). Тракторні потяги можуть 

виявитися ефективнішими за автомобілі й на інших транспортних роботах за умови, що в 

господарстві будуть не зайняті в полі трактори. Отже, потреба в автомобілях залежатиме від 

наявності не завантажених в рільництві самохідних шасі і тракторів. 

Сезонність сільськогосподарського виробництва, неспівпадіння між часом виробництва і 

робочим періодом, обумовлюють напругу і спади у використанні технічних засобів. Це 

змушує, з одного боку, досить широко застосовувати на перевезеннях тракторні потяги, а з 

іншого – залучати автотранспорт загального користування.  

Слід враховувати також неоднорідність перевезень за характером вантажів і відстань їх 

переміщення, різноманітність способів перевезень. Таким чином, завдання визначення 

потреби в рухомому складі аграрних підприємств виявляється досить складним.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вирішувати ці задачу в рамках задачі 

визначення оптимального складу МТП, що забезпечує виконання усього об’єму робіт в 

господарстві, у тому числі й транспортних, з найменшими приведеними витратами, не 
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завжди можливо. З достатньою точністю потреба в транспорті, оптимальний склад парку і 

план його використання можуть бути визначені за умови, що перевезення здійснюються 

тракторами, вільними від польових робіт автомобілями. 

При цьому розглядаються усі транспортні роботи, включаючи і ті, на яких автомобілі не 

застосовуються. Тоді умови завдання запишуться в наступному вигляді: 
 

  (1) 
 

де  – транспортні засоби, що являються власністю господарства; 

- транспортні засоби, шо притягуються з боку;  k – 

розрахунковий період впродовж якого виконуються перевезення;  – вид 

перевезення, що виконується у господарстві;  – продуктивність -го транспортного 

засобу на і-му виді перевезення в s-й період;  – потреба в -м транспортному засобі на і-

му виді перевезення в s-й період;  – кількість тракторних потягів, що плануються на і-му 

виді перевезення і агрегатуються з тракторами, вільними в s-й період від польових робіт. 

Об’єм перевезень l-го виду, що планується на s-й період, повинен виконуватися у 

встановлений термін усіма технологічно прийнятними транспортними засобами. Необхідна 

кількість транспортних засобів j-ї марки складе:  
 

  (2) 
 

де j = 1,2,…, n – число марок транспортних засобів;  – число транспортних засобів j-ї 

марки, використовуваних у  -му транспортному засобі. 

Таким чином, потреба господарства в транспортних засобах j-й марки визначається по 

найбільш напруженому періоду. 

Цільова функція: 
 

  (3) 

 
 

де  – прямі витрати на експлуатацію без відрахувань на реновацію транспортних 

засобів;  – вартість виконання і-го виду перевезень ц-м транспортним засобом, що 

притягається з боку; Аj – коефіцієнт відрахуванні на реновацію автомобілів j-ї марки; Е – 

коефіцієнт капіталовкладень; Бj – балансова ціна автомобіля j-ї марки. 

Значення невідомих не можуть бути негативними: 
 

  (4) 
 

Для тракторних транспортних агрегатів і самохідних сільськогосподарських машин 

вартість використання розрахункового періоду s визначається за формулою 

 

 , (5) 

 

де  – число робочих днів в s-м періоді;  – тривалість робочого дня, год.;  – 

балансова вартість автомобіля j-ї марки, що входить в -й тракторний потяг, грн.;  – 

частка відрахувань на ремонт автомобіля, %;  – нормативне завантаження автомобіля, год.; 
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 – зарплата за годину і-ї роботи, грн.; Ц – комплексна вартість ПММ, грн/кг;  – 

витрати палива на -му тракторному поїзді на і-му виді перевезень, кг/год.;  – інші 

витрати за годину і-ї роботи ц-го тракторного потягу, грн. 

Вартість використання автомобілів за s-й період визначається за формулою 
 

 , (6) 
 

де  – година ставка водія, грн.;  – відстань перевезення, км;  – середня технічна 

швидкість руху автомобіля, км/год.;  – час навантаження і розвантаження ц-го 

автомобіля на і-й роботі, год.;  – витрати на 1 км пробігу автомобіля на і-й роботі, грн.;  

– номінальна вантажопідйомність автомобіля, т,  – коефіцієнт використання 

вантажопідйомності;   – витрати на 1т‧ км і на 1 рейс, грн. 

Продуктивність автомобіля або тракторного потягу за розрахунковий період буде 
 

  (7) 
 

Підготовка початкової інформації для вирішення завдання полягає в складанні графіку 

перевезень, а на його основі технологічних карт на перевезення вантажів тракторними 

потягами і автомобілями. Графік є сіткою з п’ятиденок, на якій лініями певної довжини 

показана тривалість тих або інших перевезень з вказівкою об’єму. На графік наносяться 

сумарні об’єми вантажів, які виходять шляхом об’єднання однойменних перевезень, 

здійснюваних в однакові календарні терміни. 

Для вантажів, пов’язаних з проведенням сільськогосподарських робіт, графік перевезень 

складається на підставі агротехнічних карт по обробці відповідних культур, а для інших 

вантажів – на основі інформації про об’єм і терміни їх транспортування. Перевезення, що 

включаються в графік, по можливості диференціюються за умовами їх виконання: 

найменуванням вантажів, відстаням доставки дорожнім умовам і організацією 

навантажувальних та розвантажувальних робіт. Ознакою, по якій вид перевезень виділяється 

в самостійний, служить зміна тієї або іншої умови , що може вплинути на склад технологічно 

прийнятних транспортних засобів або їх продуктивність. 

Виходячи з графіку перевезень, складають технологічні карти на перевезення вантажів 

авто- і тракторним транспортом. Технологічні карти – таблиці, в яких вказані вид перевезень, 

умови їх виконання, початкова інформація, необхідна для складання економіко-математичної 

моделі і реалізації її на комп’ютері. Ручна підготовка інформації закінчується складанням 

технологічних карт. Усі роботи, пов’язані з розрахунками на комп’ютері і розшифровкою 

результатів, обчислення коефіцієнтів, розбиття на періоди, складання рівнянь і формування 

матриці, складання графіків завантаження транспортних засобів і оптимального плану їх 

використання повністю автоматизуються. Результати видаються у вигляді готових форм. 

ВИСНОВКИ. Розроблена модель пристосована для масових розрахунків потрібної 

кількості і складу транспортних засобів сільськогосподарських підприємств із схожою 

номенклатурою вантажів, що перевозяться. Для таких розрахунків складається розширена 

технологічна карта з переліком  усіх транспортних робіт, здійснюваних в групі господарств, 

що розраховується. При цьому підготовка інформації для кожного даного господарства 

полягатиме тільки у вказівці номера роботи, об’єму і терміну її виконання. 
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Проаналізовано логістичну діяльність сільськогосподарських підприємств, а саме 

переробного підприємства на прикладі організації логістичних процесів цукрових заводів. 

Проведено розрахунки для обґрунтування використання тракторних засобів для задоволення 

внутрішньогосподарських потреб, та доцільності його використання за межами 

підприємства. 

Ключові слова: логістична діяльність, перевезення вантажів, переробне підприємство, 

цукровий буряк, логістична систем. 
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The logistic activity of agricultural enterprises, namely the processing enterprise on the example 

of the organization of logistic processes of sugar factories is analyzed. Calculations were made to 

substantiate the use of tractor vehicles to meet domestic needs, and the feasibility of its use outside 

the enterprise. 

Key words: logistic activity, cargo transportation, processing enterprise, sugar beet, logistic 

system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Транспортно-логістична діяльність переробних  

сільськогосподарських підприємств забезпечує рух матеріалопотоків у процесі виробництва 

продукції. Важливість транспортної складової у виробничій  діяльності 

сільськогосподарських підприємств переоцінити неможливо, оскільки виробництво будь-

якої продукції потребує переміщення вантажів у просторі, при цьому транспортні витрати в 

структурі собівартості можуть сягати 30 % [1]. 

Управління транспортною логістикою потребує нового підходу задля зменшення обсягу 

транспортних витрат у структурі собівартості кінцевого продукту.  

Мета роботи – обгрунтування використання транспортних засобів з точки зору 

логістизаціїї переробних підприємств аграрного сектору. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Головним елементом логістичної діяльності 

підприємства є матеріалопотік. Звичайно, формування матеріалопотоку неможливе без 

переміщення об’єктів та засобів виробництва в просторі, що є одним з головних завдань 

транспортної логістики.  

У сільськогосподарському виробництві необхідно переміщувати на великі відстані 

величезну кількість різноманітних вантажів, що вимагає організації роботи транспортних 

засобів в умовах польових доріг, а нерідко бездоріжжя. Тому тут неможливо обмежитись 

якимось одним високоефективним видом транспорту. В аграрному секторі України є 

необхідним застосування елементів транспортної системи у взаємодоповнюючому та 

взаємозбагачуючому комплексі. Висока ефективність перевезень у сільському господарстві 

досягається за рахунок раціонального поєднання автомобільного, тракторного та гужового 

транспорту. Причому, на перший з них припадає левова частка вантажообігу[2]. 

Ефективність використання рухомого складу в сільськогосподарських підприємствах поки 
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що є низькою. Так, за усіма видами транспорту спостерігається зниження техніко-

експлуатаційних показників і показників продуктивності його роботи. Це, у свою чергу, 

спричинило збільшення витрат на перевезення. Найвищу питому вагу в структурі 

собівартості 1 тонно-кілометра мають затрати на пально-мастильні матеріали, оплату праці, 

ремонт і технічне обслуговування машин. Це викликало ріст собівартості 

сільськогосподарської продукції. За допомогою факторного аналізу виявлено, що зменшення 

вантажообігу відбулося на третину за рахунок скорочення відстані перевезень, і на дві 

третини – внаслідок зменшення обсягів перевезень. 

За ряд останніх років у сфері транспортного забезпечення аграрного виробництва 

накопичився негативний потенціал: кількість рухомого складу, його якісний стан та 

ефективність використання суттєво знизилися. Рівень зносу техніки вдвічі перевищує 

граничне значення, при якому починається руйнування матеріально-технічної бази. 

Більшість машинобудівних підприємств працюють лише на 10-30% своєї потужності, обсяги 

виробництва вантажних автомобілів і тракторів скоротилися майже у 22 рази, що призвело 

до залежності більшості підприємств від іноземних виробників[3]. 

У логістичний системі сільськогосподарських підприємств транспорт використовується в 

закупівельній, виробничій та збутовій діяльності, відповідно і вантажоперевезення 

поділяються на групи: позагосподарські — транспортування вантажів за межами 

господарства; внутрішньогосподарські — транспортування в межах території підприємства; 

внутрішньосадибні (локальні) — перевезення вантажів у межах одного підрозділу 

підприємства. 

Основною особливістю логістичної системи переробного підприємства (в нашому 

випадку цукрового заводу) є перевезення вантажів (цукрового буряку) з 

сільськогосподарського підприємства (вантажоутворюючий пункт) до завода по 

переробці цукрових буряків (вантажопоглинаючий пункт). 

Характеристика учасників логістичної системи наведено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 - Характеристика учасників логістичної системи 

Вантажоутворюючі пункти 

Назва учасника Характеристика учасника 

Господарство по вирощуванню цукрових 

буряків 

Бурякозбиральні комбайни 

Склад, у вигляді відкритого перевалочного 

майданчика 

Зберігається 2-3 денний запас цукрових 

буряків; працює 1-2 навантажувача для 

завантаження автомобілів. 

Логістичний центр Управління матеріальними та 

інформаційними потоками. Складається із 

засобів зв'язку і засобів обробки інформації 

Вантажопоглинаючі пункти 

Назва учасника Характеристика учасника 

Транспортне підприємство Автомобільний парк різної 

вантажопідйомності, що здійснює доставку 

вантажу на цукровий завод 

Цукровий завод Приймає цукрові буряки для переробки 

 

Специфікою транспортної логістики сільськогосподарських підприємств є використання 

різних видів транспорту і перевезення різного класу вантажів. 

До того ж, планування транспортних робіт значною мірою залежить від інших 

виробничих факторів підприємств. 

Відстань внутрішньогосподарських перевезень прямопропорційно залежать від площі 

сільськогосподарських угідь господарства: при підвищенні ступеня пересіченості рельєфу, у 

зв’язку з видовженням полів і кривизною доріг, відстань перевезень зростає. Також важливу 
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роль відіграє дорожній фактор, особливо що стосується польових доріг, які дають змогу 

зменшувати пробіги, цим самим економлячи пальне[4]. 

Умовою вибору транспортного засобу, з точки зору максимального виробітку, слугує 

величина граничної відстані перевезень, при якій використання одного транспортного засобу 

стає доцільнішим порівняно з іншим. Гранична відстань використання тракторного 

транспортного агрегату порівняно з автомобільним визначається за формулою: 

 

 
 

де  — номінальна вантажопідйомність тракторного та автотранспортного засобу, т; γ — 

коефіцієнти використання вантажопідйомності;  — час завантаження та розвантаження 

трактора та автомобіля, год.; β — коефіцієнт використання пробігу; V — швидкість руху 

автомобільного та тракторного транспортних засобів відповідно, км/год. 

При розрахунках прийнято умови: вантажі 2-го класу (буряк цукровий), навантажування 

здійснюється самохідною бурякозбиральною машиною  КС-6Б (продуктивність 75 т/год). На 

основі отриманих розрахунків побудуємо матрицю доцільності використання найбільш 

пошиених тракторних та автомобільних транспортних засобів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 - Матриця граничних відстаней використання основних марок тракторного та 

автомобільного транспорту, км 

Марка ТЗ ГАЗ – 53Б КамАЗ – 55102 ГАЗ – 3307 

МТЗ – 80  

2ПТС – 4   

1,7 1,2 1,8 

К – 701 3ПТС – 12  15 5,7 27 

 

Отже, тракторні транспортні засоби з причепами доцільно використовувати на відстанях, 

які не перевищують вказані у табл. 2, а на більш далекі відстані -  вантажні автомобілі. На 

користь тракторного транспорту свідчить сукупність технічних та економічних показників, 

серед них: краща прохідність, більший агротехнічний просвіт, менший тиск рушіїв на ґрунт. 

Залучення того чи іншого виду транспорту також залежить від умов роботи та обсягів 

перевезень.  

ВИСНОВКИ. Основна частина транспортних перевезень здійснюється в рамках 

виробничої логістики підприємства. Для підвищення показників ефективності використання 

автотранспорту підприємствам необхідно залучати власний автотранспорт для завезення 

вантажів на територію підприємства (закупівельна логістика) та транспортування виробленої 

продукції на переробку (збутова діяльність). При цьому нестачу автотранспорту у 

виробничо-господарській діяльності необхідно компенсувати тракторними транспортними 

засобами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ У КОНТЕЙНЕРАХ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Одержані під час дослідження результати дозволяють підвести наукове та економічне 

підґрунтя для розвитку та удосконалення системи мультимодальних перевезень зернових 

вантажів, а також оптимізацію параметрів її окремих ланок. Розвиток системи 

мультимодальних перевезень зерна в Україні дозволить підвищити ефективність логістики 

його експорту, зменшити вартість логістичної складової у кінцевій вартості українського 

зерна та відповідно збільшити його конкурентоздатність на зовнішніх ринках та валютні 

надходження до державного бюджету. 

Ключові слова: експорт зерна; контейнерні перевезення; логістика; залізничні 

перевезення; оптимізація перевізного процесу. 

 

PROSPECTS OF EXPORT TRANSPORTATION OF GRAIN CARGO IN CONTAINERS 

 

O. Konovalenko, Y. Sorokun 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: sorokunyuliya97@gmail 

The results obtained during the study allow to bring the scientific and economic basis for the 

development and improvement of the system of multimodal transportation of grain cargo, as well as 

the optimization of the parameters of its individual parts. The development of the system of 

multimodal grain transportation in Ukraine will increase the efficiency of logistics of its export, 

reduce the cost of the logistics component in the final cost of Ukrainian grain and increase its 

competitiveness in foreign markets and foreign exchange earnings to the state budget. 

Keywords: grain export; container transportation; logistics; rail transportation; optimization of 

the transportation process. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Зернове господарство України − стратегічна та 

найефективіша галузь аграрного сектора економіки. За останні 10 років Україна стала одним 

зі світових лідерів у виробництві та експорті зернових, демонструючи стабільне збільшення 

врожаїв і зростання експортного потенціалу сільського господарства. Вже багато років 

поспіль український уряд озвучує плани про нарощування обсягів виробництва зерна, що, у 

свою чергу, позитивно позначається і на обсягах експорту. Метою роботи є аналіз проблем 

та перспектив використання технології транспортування зернових вантажів у контейнерах, а 

також оцінка економічної ефективності залізничних контейнерних перевезень зерна, у 

порівнянні з технологією його перевезення у вагонах-зерновозах.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В процесі дослідження використані методи 

аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо стану 

логістичної системи перевезення українського зерна на експорт, досвіду мультимодальних 

перевезень зернових вантажів, методи техніко-економічних розрахунків та визначення 

тарифів на перевезення. Україна є потужним виробником та експортером зерна. Логістична 

система транспортування українського зерна від виробників у морські порти на експорт 

наразі демонструє свою неефективність. Перспективною альтернативою традиційній 

технології перевезення зерна в вагонах-зерновозах чи в автозерновозах є його 

транспортування в контейнерах. При цьому забезпечується мультимодальність логістичного 

ланцюга доставки зерна від виробників у порти та зменшення витрат на перевезення на 30-

60%, а загальних логістичних витрат – на 5-15% [1].  

Основними проблемами експорту українського зерна є значні витрати та тривалість 
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внутрішніх перевалок і транспортування зерна. Через невідповідність логістичних маршрутів 

сучасним вимогам аграрного експорту витрати на переміщення зерна від лінійних елеваторів 

до портів Чорного моря приблизно на 40% перевищують подібні витрати у Франції чи 

Німеччині, та на 30% такі ж витрати – у США, тобто транспортування зерна обходиться їм у 

середньому на 20 дол./т дорожче порівняно з такими ж послугами в європейських країнах і 

наші виробники зерна на цьому щороку втрачають близько 600 млн. дол. 

Україна є одним з найбільших виробників та експортерів зерна у світі. У 2019 р. досягнуто 

рекордних обсягів виробництва зерна – 73,2 млн. т, що складає 2,7% від загально світових 

обсягів 2,6 млрд. т. Важливим фактором підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 

зерна на світових ринках є ефективна логістична система його доставки від виробників у 

морські порти, через які здійснюється 97% усього експорту зернових; при цьому близько 70 

% зернових вантажів у порти доставляється залізничним транспортом [1]. Використання 

мультимодальної технології забезпечує зручне транспортування вантажів за участю 

декількох видів транспорту, можливість доставки «від дверей до дверей», скорочення строків 

та собівартості перевезення, залучення широкого кола навантажувальних пунктів з 

можливим формуванням контейнерних поїздів на опорних станціях.  

В останні роки проблеми логістики експорту зерна та шляхи їх подолання є об’єктом 

дослідження багатьох як вітчизняних, так і закордонних науковців та практиків. Серед основних: 

– значна розпорошеність лінійних елеваторів та недостатній рівень їх технічного оснащення; – 

погана якість автомобільних доріг, особливо на підходах до портів; – недостатня пропускна 

здатність залізничних ділянок у напрямку портів; – низький рівень маршрутизації залізничних 

перевезень зернових вантажів; – зношеність парку вагонів-зерновозів та їх дефіцит у пікові 

періоди перевезень; – значна забюрократизованість ринку експорту зерна, а також портових та 

митних процедур. Для перевезення зерна можуть використовуватись як універсальні, так і 

спеціалізовані 20-ти футові контейнери; вантажопідйомність кожного такого контейнера у 

середньому становить 24 т [2]. В універсальні контейнери завантаження здійснюється через 

торцеві двері, що створює певні незручності для відправників. В даний час базовою технологією 

є контейнерні перевезення зерна з завантаженням насипом в контейнер, що стоїть 

горизонтально. Такий спосіб передбачає чисті сухі герметичні вантажні ємності з справними 

гумовими ущільнювачами дверей. 

ВИСНОВКИ. Україна займає лідируючі позиції серед найбільших світових виробників і 

експортерів зерна. Однією з основних проблем при організації експорту українського зерна є 

низький рівень ефективності логістики його доставки від виробників в порти. Ефективною 

альтернативою традиційним технологіям перевезення зерна є контейнеризація. В 

контейнерах залізничним транспортом перевозиться всього близько 2 % зерна, що прямує на 

експорт. Разом з тим, значні переваги мультимодальних перевезень зерна дають всі підстави 

для широкого впровадження цієї технології. В цілому розвиток системи мультимодальних 

перевезень зерна в Україні дозволить підвищити ефективність логістики його експорту, 

зменшити вартість логістичної складової у кінцевій вартості українського зерна та 

відповідно збільшити його конкурентоздатність на зовнішніх ринках та валютні 

надходження до державного бюджету. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАЧАНЬ ШВИДКОПСУВНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
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Розглянуті та проаналізовані діючі логістичні канали перевезень швидкопсувної 

сільськогосподарської продукції. Проаналізовані особливості різних схем доставки 

продукції. Розглянуті шляхи узгодження функцій постачання швидкопсувної 

сільськогосподарської продукції в торгівельних мережах населених пунктів. Головною 

умовою при перевезенні та зберіганні швидкопсувних продуктів повинно бути-збереження 

якості продукту. Основні проблеми доставки швидкопсувних продуктів: високі логістичні 

витрати; недостатня якість послуг, що надаються; недосконалість нормативно- правової бази; 

недостатність контролю і обліку. Доставка швидкопсувних продуктів може здійснюватися з 

використанням різних видів транспорту ї різних конфігурацій ланцюгів постачань.  

Ключові слова: доставка, швидкопсувні, продукти, учасники, перевезення, послуги, 

ланцюги, схеми, транспорт, сільське господарство. 
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The operating logistic channels of transportation of perishable agricultural products are 

considered and analyzed. Features of various schemes of delivery of production are analyzed. The 

ways of coordination of functions of supply of perishable agricultural products in trade networks of 

settlements are considered. The main condition for transportation and storage of perishable products 

should be the preservation of product quality. The main problems of delivery of perishable 

products: high logistics costs; insufficient quality of services provided; imperfection of the 

regulatory framework; lack of control and accounting. Delivery of perishable products can be 

carried out using different modes of transport and different configurations of supply chains. 

Keywords: delivery, perishable, products, participants, transportation, services, chains, schemes, 

transport,agriculture. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Забезпечення людей продуктами харчування в необхідному 

обсязі і з належною якістю є комплексним і досить складним завданням, що включає в себе 

різні аспекти діяльності органів влади, бізнесу та громадян. Одним з основних напрямків 

зазначеної діяльності органів влади, бізнесу та громадян. Одним з основних напрямків 

зазначеної діяльності є виробництво і доставка харчових продуктів до споживачів. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Серед усього переліку продовольчих продуктів, 

велику частину складають продукти, які можна віднести до категорії швидкопсувних. 

Номенклатура швидкопсувних харчових продуктів дуже значна і різноманітна не тільки за 

кількістю, але і за вимогами, що пред’являються до їх зберігання. Так в сільськогосподарському 

виробництві ця категорія включає в себе овочі плодоовочеву продукцію та баштанні культури. 

Дані обставини вказують на певну специфіку, виділяють їх серед інших продуктів харчування. 

Ця специфіка полягає в необхідності підтримки необхідного температурного режиму (а в ряді 

випадків і вологості) на протязі існування продукції, що швидко псується з моменту їх 

виробництва і до моменту споживання, тому що таким чином забезпечується якість поставленої 

продукції, від якого безпосередньо залежить безпека населення. Адже, як відомо, недотримання 

відповідних норм зберігання та перевезення будь-якого швидкопсувного продукту може 
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призвести до того, що він перейде з розряду швидкопсувних в розряд небезпечних для здоров’я, 

а в ряді випадків і для життя людей. 

Істотним чинником, що визначає ефективність доставки швидкопсувних продуктів, є 

своєчасність доставки з дотриманням необхідних температурних режимів та інших параметрів 

на протязі всього ланцюга поставки, з максимальним збереженням якості швидкопсувних 

продуктів. Таким чином, для підвищення ефективності процесу доставки необхідно застосувати 

такі рішення, при яких розглядаються весь ланцюг поставок, а не окремі його ланки. 

Очевидно, що підвищення ефективності процесу доставки  швидкопсувних продуктів 

необхідно здійснювати комплексно, враховуючи інтереси всіх учасників даного процесу. 

Тому головною умовою при перевезенні та зберіганні швидкопсувних продуктів є 

збереження якості продукту. Під якістю в даному випадку розуміється наступне. Якість 

продукції - це сукупність властивостей, що обумовлюють придатність даної продукції до 

задоволення певних потреб відповідно до призначення. Збереження якості швидкопсувних 

вантажів досягається виконанням наступних умов: 

- необхідність доставки вантажів до місць реалізації в мінімальні строки; 

-. підтримання необхідного температурного режиму та вологості повітря в 

кузові транспортному засобі на всьому протязі перевезення; 

- вибір відповідної тари і упаковки; 

-. визначення способу розміщення вантажів у кузові транспортного засобу. 

Основні проблеми доставки швидкопсувних продуктів: високі логістичні витрати; 

недостатня якість послуг, що надаються; недосконалість нормативно- правової бази; 

недостатність контролю і обліку. 

До першої проблеми можна віднести високі витрати на логістику в структурі кінцевої 

вартості продукції, що доставляється. Ця проблема характерна не лише для процесу доставки 

швидкопсувних продуктів, а для усієї логістичної системи нашої країни. Проблема високих 

логістичних витрат, безумовно, носить системний характер і включає безліч невирішених 

питань як у безпосередньо сфері перевезення і зберігання, так і в області стану в цілому 

транспортної інфраструктури.  

До наступної проблеми можна віднести низьку якість логістичних послуг. Вона є 

результатом вищезгаданих проблемних ситуацій, але в той же самий час є і ще одним 

чинником, що підтримує відносно високий рівень логістичних витрат. 

У нашому випадку головна потреба вантажоодержувача(роздрібний або дрібнооптовий 

продавець) полягає в отриманні продукту, доставленого даний проміжок часу і з 

дотриманням необхідного температурного режиму і вологості повітря упродовж усього 

процесу доставки. В той же час, дотримання цих двох положень не повинне позначатися на 

зміні собівартості перевезення у бік її збільшення. У разі, коли виробник швидкопсувної 

продукції с її вантажовідправником, для нього також важливі вказані чинники. 

Наступною проблемою є недосконалість нормативної правової бази України в області 

перевезень швидкопсувних вантажів. Основні правові акти, що регулюють перевезення 

швидкопсувних вантажів, застаріли і не відповідають сучасним умовам. Ще одну істотну 

проблему можна охарактеризувати як недостатність контролю і обліку діяльності по доставці 

швидкопсувних продуктів на території України. Нині не збирається інформація про кількість і 

структуру вантажопотоків швидкопсувних продуктів, про дотримання тими або іншими 

юридичними особами норм, що пред'являються до рухомого складу і перевезення того або іншого 

продукту. Подібна проблема ускладнює виявлення і аналіз слабких місць в даній системі, і 

ухвалення відповідних управлінських рішень, спрямованих на поліпшення ситуації, що склалася. 

Доставка швидкопсувних продуктів може здійснюватися з використанням різних видів 

транспорту ї різних конфігурацій ланцюгів постачань. В результаті дослідження були виявлені 

схеми доставки, які вживаються нині. Розглянемо найбільш вживані схеми детальніше. 

Варіант доставки, зображений на рис. 1, припускає присутність на ринку декількох 

виробників  і ряду відносно невеликих незалежних споживачів (роздрібні магазини або 

роздрібні торгові мережі). 
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Рис. 1. Доставка швидкопсувних продуктів безпосередньо від виробників споживачам 

 

В даному випадку споживачі працюють з кожним виробником за схемою прямих 

постачань. Подібний варіант вигідний виробникові при великих об'ємах партій 

закуповуваних продуктів, а також при укладенні довгострокових контрактів із 

споживачами.Такий варіант є прийнятним, коли виробник і споживач територіально 

розташовані недалеко один від одного (в межах одного регіону), це дозволяє споживачеві 

закуповувати дрібнооптові партії продукції. 

Як правило, при такій схемі доставки швидкопсувких продуктів рухомий склад 

завантажується у виробника, після чого вирушає в роздрібну торгову точку споживача. В 

даному випадку перевезення може здійснюватися як виробником або споживачем. так і із 

залученням сторонньої компанії. В переважній більшості випадків робота за такою схемою, 

коли виробник і споживач знаходяться в різних регіонах на значних відстанях один від 

одного, є не вигідною. Виняток становлять великі споживачі, шо закуповують великі партії 

продуктів :в одноразово. що дозволяє відправляти автомобіль великої вантажопідйомності 

безпосередньо одному клієнтові. 

Різновидом першої схеми доставки є схема, зображена на рис 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. доставка швидкопсувних продуктів від виробників(постачальників) споживачам через 

посередників 

 

У цьому варіанті доставки продукти на шляху від виробника до споживача проходять 

через ряд посередників. Таке положення виникає через те, що ні виробник, ні споживач не 

виявляються в змозі контролювати свій ланцюг постачань. Як правило, подібний варіант має 

місце при доставці швидкопсvвних продуктів з одного регіону в інший на значні відстані.  

Вказана схема не завжди є виправданою, оскільки подовження ланцюга постачань за рахунок 

участі в ній різних посередників неминуче призводить до зростання витрат на доставку. Ще одним 

негативним наслідком такого способу доставки є т е, що виробник виявляється вже не здатний 

контролювати увесь ланцюг постачань своєї продукції, а саме гарантувати якість продукту при 

продажі кінцевому споживачеві : впливати на кінцеву ціну. Також у ряді випадків(наприклад, при 

виробництві тепличних овочів, коли продукт вимагає швидкої реалізації, а точно спрогнозувати 

об'єм зробленої партії дуже скрутно) посередники самі встановлюють ціни, по яких закуповують 

швидкопсувні продукти у виробника. Таким чином, стає очевидно, що цей варіант не є 

прийнятним для виробників швидкопсувної продукції. 3елика частина споживачів також 

негативно відноситься до подібної схеми доставки. Будучи учасниками цієї схеми, 

споживачі(роздрібні торгові компанії) не можуть, придбати гарантовано якісний товар, оскільки 

неможливо достовірно визначити час його доставки, умови перевезення і т.д. 

У свою чергу, перевізники, які часто і виконують роль посередників у цій схемі, не мають, 

можливості планувати свої вантажопотоки і завантаження рухомого складу заздалегідь, 

Регіон 2 

Споживач 

Споживач 

Споживач 

Посередники Регіон 1 

Виробник 

Виробник 

Виробник 

Регіон 2 

Споживач 

Споживач 

Споживач 



СУЧАСНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 102 

оскільки відсутня можливість отримання своєчасної інформації. Це призводить до значних 

невиробничих пробігів, а також, наприклад, до використання спеціального рухомого складу, 

обладнаного для перевезення швидкопсувних продуктів, для доставки вантажів, що не 

залежать до категорії швидкопсувних. Як наслідок, перевізники вимушені виправдовувати 

свої витрати у тому числі і за рахунок споживачів і виробників. 

Висновки. В результаті проведеного аналізу існуючих нині схем доставки. 

Сільськогосподарської продукції найбільш поширені схеми, до числа яких можуть бути 

віднесені схеми прямих постачань від виробника до споживача,  схеми постачань, через 

посередників. Проте схема, коли виробник і споживач знадяться в різних регіонах на значних 

відстанях один від одного є не вигідною . А використання різних посередників призводить 

до зростання витрат на доставку. А виробник сільськогосподарської продукції не здатний 

контролювати увесь ланцюг постачань своєї продукції і гарантувати якість продукції при 

продажі споживачеві. Тому планомірний рух виробленої плодоовочевої продукції від 

виробника до споживача можливий лише через раціональну схему доставки плодоовочевої 

продукції.  
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У будь якій сфері матеріального виробництва технологічний процес, як правило, 

пов’язаний з переміщенням величезної кількості вантажів, починаючи від сировини аж до 

готової продукції. При цьому важливу роль відіграють різні системи засобів механізації, що 

виконують вантажні операції. Необхідно мати на увазі, що номенклатура, модифікація та 

типорозміри машин, що застосовуються для механізації НРР, складають досить значний 

перелік. Внаслідок цього перш за все виникла необхідність в попередній, більш загальній 

класифікації запропонованих промисловістю засобів механізації залежно від конкретних 

умов експлуатації. 

Ключові слова: вантаж, механізація, транспорт, машини, переміщення. 
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In any field of material production, the technological process is usually associated with the 

movement of a huge amount of cargo, from raw materials to finished products. At the same time, 
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various systems of mechanization means performing cargo operations play an important role. It 

should be borne in mind that the range, modification and size of machines used for mechanization 

of HPP, are quite a large list. As a result, first of all, there was a need for a preliminary, more 

general classification of mechanized means of mechanization depending on the specific operating 

conditions. 

Key words: cargo, mechanization, transport, machines, movement. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Загальна класифікація є необхідною, але недостатньою 

умовою, тому що наявність широкої номенклатури засобів механізації значною мірою, 

ускладнює вибір машин та механізмів для НРР, найкращих в конкретних умовах 

виробничого процесу. Тому виникла необхідність віднесення засобів механізації до тієї чи 

іншої групи залежно від кількох основних найбільш характерних ознак, що уточнюють 

загальну класифікацію [1-3]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. До цих ознак необхідно віднести: - вид або 

категорію вантажу, що підлягає перевезенню автомобільним транспортом; - міра рухомості 

механізму, призначеного для навантаження (розвантаження) вантажу; - принцип дії 

основного робочого органу, НРМ. На рис. 1 наведена класифікація навантажувально-

розвантажувальних засобів у залежності від виду вантажу і класифікація допоміжних та 

найпростіших пристроїв. 

 

 
Рис. 1. Схема класифікації навантажувально-розвантажувальних засобів 

 

Загальна класифікація піднімально-транспортних машин. 

Вантажопідіймальні машини - це машини циклічної (перервної) дії, у яких робочі періоди 

чергуються з паузами, та призначені для підіймання і переміщення вантажів у різних 

напрямках. Головною класифікаційною ознакою машин є загальність конструкції та методів 

розрахунку продуктивності [4-6]. Залежно від призначення, сфери застосування та 

використаних операцій розрізняють такі класи вантажопідіймальних машин:   

а) крани – це вантажопідіймальні машини, що призначені для переміщення вантажів у 

різних напрямках у просторі на автомобільному транспорті використовуються для 

вантажних робіт: крани перегінні – мостові загального призначення (одно- та двобалочні), 

козлові загального призначення та спеціальні (контейнерні перевантажувачі, грейферні); 
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крани стрілові самохідні – баштові, портальні, автомобільні, пневмоколісні, гусеничні 

б) підіймальні механізми, що виконують тільки один рух - піднімання (опускання). До них 

відносяться: домкрати гвинтові, рейкові, гідравлічні, талі ланцюжкові з ручним та канатні з 

електричним приводом 

в) крани - штабелеві електричні за конструкцією діляться на мостові та стелажні типи, 

виконання яких:   

ОП - мостовий опорний, керований із підлоги призначений для транспортування та 

переробки пакетних вантажів і металопрокату на складах; ОК - мостовий опорний, 

керований із кабіни служить для транспортування та переробки пакетних вантажів і 

металопрокату на складах;  

ОКД - мостовий опорний для довгих вантажів, керований із кабіни застосовується для 

транспортування та переробки металопрокату на спеціалізованих складах металу;  

СА - стелажний опорний автоматичний призначений для транспортування та переробки 

різних вантажів, складених в стандартну ящикову тару або в пакети на піддонах на складах 

Транспортні машини являють собою машини безперервної дії, що використовуються для 

переміщення насипних вантажів безперервним потоком, а штучних - з означеним 

інтервалом.  

Характерною особливістю групи транспортних машин є те, що їх завантаження та 

розвантаження відбувається без зупинки при безперервному русі робочого органу. Ці 

машини поділяють на такі класи:  

а) конвеєри: із гнучким тяговим органом - стрічкові, пластинкові (ланцюгові), скребкові (з 

високими, низькими та контурними скребками), елеватори (ковшеві, поличкові, люлькові); 

без гнучкого органу - гвинтові (шнеки) та роликові;   

б) пневматичні установки повітряно-поточні: всмоктувальні (вакуумні), нагнітальні 

(напірні), комбіновані (всмоктувально - нагнітальні).  

Навантажувально-розвантажувальні машини призначені в основному для механізації 

робіт завантаження вантажів у вагони та автомобілі, транспортування та їхнє 

складування, а також аналогічних розвантажувальних робіт. Необхідність підвищення 

рівня механізації робіт, створення та експлуатація спеціальних машин порівняно вузького 

призначення [7,8] спричинили природну потребу в виділенні НРМ окремою групою в 

загальному класі ПТМ.  

До цієї групи відносяться такі засоби механізації для автотранспортних та складських 

вантажних операцій:  

а) машини підлогового транспорту:  

- електронавантажувачі універсальні - вилові три- та чотириколісні, із масивними та 

пневматичними шинами, з акумуляторними батареями та живленням від електромережі; 

призначені для роботи в закритих складських приміщенням, а також для завантаження та 

розвантаження транспортних засобів; можуть постачатися різними уніфікованими змінними 

пристроями  захоплення вантажів ;  

- автонавантажувачі універсальні - вилкові із масивними та пневматичними шинами; 

передбачено конструктивні виконання з повздовжнім та бічним розташуванням 

підіймальника вантажу; в конструкціях застосовуються готові вузли  вантажних автомобілів, 

що випускаються заводами (двигуни, кермо, ведучий міст та ін.); застосовують для 

навантаження та розвантаження автотранспорту таро-штучними, довгими та іншими 

вантажами; можуть постачатися різними уніфікованими змінними пристроями захоплення 

вантажів ;  

- самохідні візки - випускають з нерухомою (без піднімального засобу) платформою; з 

низькою піднімальною платформою; з піднімальним краном, кузовом або самоскидним 

перекидним кузовом; застосовується при перевезенні вантажів на складах, територіях 

промислових підприємств, залізничних вантажних дворах та вокзалах, портах та ін., для 

завантаження та розвантаження ТЗ;  

штабельні електричні - самохідні з електроживленням від мережі, використовуються для 
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перевезення та складання в стоси штучних вантажів в складських приміщенням; самохідні з 

акумуляторними батареями на масивних шинах, застосовуються для механізованих НРР у 

закритих приміщеннях з вузькими проїздами (проходами). 

б) уніфіковані змінні пристрої захоплення вантажів до електро- та автонавантажувачів:  

- захоплювачі (вилові, вилові з верхнім притискачем, кліщовий для лісових вантажів, 

штировий, боковий безповоротний, багатоштирові);   

- каретки (поворотна в горизонтальній площині, поворотна в вертикальній площині, 

кантувачі з переміщенням вліво і вправо);  

Пристрої для захоплення вантажів. Для виконання підіймально-транспортних операцій 

навантажувальнорозвантажувальні машини оснащують пристроями для захоплення 

вантажів. Захоплювачі вантажу – нероздільна частина робочого органу НРМ або змінні 

пристрої, що використовуються залежно від виду вантажу. Вони повинні: 

а) відповідати властивостям і формі вантажу, виробничим умовам, у яких здійснюється 

робота;  

б) забезпечувати збереження вантажу і тари, швидке захоплення й звільнення від вантажу;  

в) задовольняти вимоги техніки безпеки; мати мінімальну власну масу при достатній 

міцності і бути зручними в експлуатації при мінімальних експлуатаційних витратах.        

Захоплювачі класифікують так:   

- за видом вантажу (для сипких, штучних, довгомірних вантажів, кон-тейнерів, пакетів і 

ін.);   

-за ступенем механізації праці (ручні, механічні, півавтоматичні, авто-матичні);  

-за складністю установки на НРМ (захоплювачі, що навішують на звичайні вантажні гаки 

та не вимагають яких-небудь додаткових пристроїв або змін в конструкції НРМ; 

захоплювачі, що вимагають деяких змін у конст-рукції НРМ або навішування на них 

додаткових пристроїв; захоплювачі, що вимагають якісно нових і спеціальних конструкцій 

робочих органів НРМ). 

ВИСНОВКИ. Отже, у статті визначено загальну класифікацію навантажувально-

розвантажувальних механізмів( разом із захоплюючими пристроями) та надано їх 

характеристики, що визначають застосування на автомобільному транспорті. 
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Розглянуті питання класифікацій сучасного тероризму як складові системи 

взаємопов’язаних процесів: ідеологічних, кримінальних, військових, економічних, 

політичних, релігійних та націоналістичних. Визначений вплив електромагнітного тероризму 

на транспортну інфраструктуру. 

Ключові слова: тероризм, види тероризму, електромагнітний тероризм, особливості 
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THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC TERRORISM ON TRANSPORT 

INFRASTRUCTURE 

 

O. Konovalenko, A. Leontovich 

Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 

E-mail: alleont@ukr.net 

The issues of classifications of modern terrorism as components of the system of interconnected 

processes: ideological, criminal, military, economic, political, religious and nationalist are 

considered. The impact of electromagnetic terrorism on transport infrastructure is determined. 

Key words: terrorism, types of terrorism, electromagnetic terrorism, features of electromagnetic 

terrorism, scales of terrorism. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Тероризм, як небезпечне суспільне явище за останні роки 

зазнав істотної трансформації і докорінної зміни, набув глобального характеру, погрожуючи 

інтересам громадян, громадської безпеки, стабільності держав незалежно від їх політичної 

системи і міжнародного статусу. 

З розвитком світу розвивається і тероризм, постійно змінюючись, з урахуванням сучасної 

специфіки і динаміки розвитку суспільства, постійно пристосовуючись до неї. 

трансформуючись у різні види і приймаючи всі нові форми прояву. Все це дозволяє сьогодні 

говорити, на відміну від традиційного тероризму, про таке якісне ново явище як сучасний 

тероризм, який виник порівняно недавно, приблизно 30 років тому, майже одночасно в 

різних точках світу. 

Сучасний тероризм являє собою складну систему, що складається з комплексу 

взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих процесів – ідеологічних, кримінальних, військових, 

економічних, політичних, релігійних та націоналістичних. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Найважливішою ознакою сучасного 

тероризму є використання передових досягнень науково-технічного прогресу й сучасних 

високих технологій. 

З цих позицій сучасний тероризм можна класифікувати на наступні самостійні види [2-4]. 

За масштабами чи територіальною ознакою: 

- міждержавний або міжнародний (проявляється в таємній війні однієї держави проти 

іншої, одного суспільно-політичного руху проти іншого руху або державної влади одних 

країн, або одних культур проти інших); 

- державний або внутрішньодержавний (визначається потребою в залякуванні власного 

населення, його повного придушення і/або поневолення і разом з тим знищення тих, хто 

бореться з тиранічною державою); 

- внутрішній або опозиційний (проявляється в межах однієї держави, спрямований проти 
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політики центральної влади країни і виражається в формах злочину проти особистості, 

групових вбивств, масовому знищенні громадян, диверсій по всій території країни). 

Залежно від злочинної мотивації або переслідуваних цілей: 

- політичний (пов'язаний з боротьбою за владу і відповідно спрямований на залякування 

або усунення політичних супротивників); 

- ідеологічний, соціальний або революційний (здійснюється для корінної або часткової 

зміни економічної або політичної системи); 

- національний або націоналістичний (проявляється витісненням представників інших 

націй, іноді зі знищенням їхньої культури, захопленням майна і землі й часто переслідує 

сепаратистські або національно-визвольні цілі); 

- релігійний (пов'язаний або з боротьбою прихильників однієї релігії проти іншої або з 

завданням підірвати світську владу і поставити релігійну владу); 

- загально кримінальний або корисливий (проводиться з метою залякування тих, хто 

перешкоджає злочинцям в отриманні матеріальних цінностей, в тому числі комерційних 

суперників для примусу їх до прийняття завідомо невигідних умов); 

- кримінальний (проводиться для залякування супротивників протиборчих злочинних 

груп). 

Крім цього, незважаючи на нескінченне різноманіття, змикання, переплетення різних 

форм і видів тероризму, в роботі [7] наводиться його приблизна типологія і класифікація за 

характером суб’єкта терористичної діяльності: 

- неорганізований або індивідуальний (коли теракт здійснюють одна-дві людини, за якими 

не стоїть жодна організація) – у сучасному світі цей різновид тероризму зустрічається рідко; 

- організований або колективний (коли терористична діяльність здійснюється спеціальною 

організацією) – такий вид тероризму найбільш розповсюджений в даний час. 

Так, при здійсненні тероризму на транспорті, прийоми і методи властиві 

електромагнітному тероризму використовуються для порушення нормальної роботи 

диспетчерських служб, систем централізації, блокування та сигналізації, зв’язку, 

протипожежних систем і т.д., а потім вже застосовують методи традиційного тероризму – 

вибухи, вогнепальну зброю, захоплення транспортних засобів і заручників. Типовим 

прикладом використання технологій електромагнітного тероризму під час проведення 

терористичних актів на транспорті може бути здійснення в понеділок, 29 березня 2010 року, 

о 07:56 в Московському метрополітені на станції «Луб’янка» вибуху у другому вагоні 

потягу. Пізніше, 08:39, на станції метро «Парк культури-радіальна» спрацював ще один 

вибуховий пристрій. У результаті терактів загинуло 40 осіб, понад 90 постраждали. Потяги 

були підірвані за допомогою гексогену терористками-смертницями. Вибухові пристрої були 

приведені в дію по радіоканалу за допомогою мобільних телефонів. Такий же прийом був 

використаний терористами під час вибуху в мінському метро 11 квітня 2011 року. 

Особливе місце у використанні коштів, методів і прийомів електромагнітного тероризму 

як опосередковано пов’язаної форми з транспортним тероризмом проглядається на прикладі 

можливості здійснення терористичних актів на авіаційному транспорті. 

Електромагнітний тероризм, на відміну від інших видів технологічного тероризму, 

відрізняє ряд характерних особливостей і рис, властивих тільки йому. В основі 

електромагнітного тероризму лежать електромагнітні процеси, які, з одного боку, є базовими 

для формування та існування таких широко розповсюджених природних явищ, як розряди 

атмосферної і статичної електрики, північних сяйв. З іншого боку, ці процеси становлять 

основу функціонування найширшого класу технічних засобів різного призначення – від 

систем побутового та медичного призначення, таких як електронний годинник або 

кардіостимулятори, до найскладніших космічних систем. 

Виходячи з даної базової посилки, можна чітко сформулювати відмінні риси і характерні 

особливості електромагнітного тероризму: 

- використання передових досягнень науково-технічного прогресу і високих технологій, 

включаючи нанотехнології; 
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- можливість здійснювати терористичні дії проти технічних об’єктів, населення і 

навколишнього геофізичного та кліматичного середовища існування людини; 

- широкий спектр технічних об’єктів терористичних посягань (енергетика, 

телекомунікації, авіаційні диспетчерські системи, фінансові електронні системи, 

автоматизовані системи управління військами і зброєю, урядові інформаційні системи і т.д.); 

- здатність виводити з ладу технічні засоби в незалежності від того, перебувають вони в 

робочому стані (включені), або вони не експлуатуються (вимкнені); 

- внутрішні руйнування об’єктів; 

- висока вражаюча здатність, що вимагає великих капітальних витрат на ремонт і 

відновлення технічних обертів, що підлягають нападу; 

- дистанційність ураження об’єктів терористичних посягань; 

- електромагнітний вплив не залишає слідів і факт електромагнітної терористичної атаки 

можна повністю заперечувати у зв’язку з чим жертвам (населенню) навіть не прийде в 

голову, що цей був напад на відміну від ядерного, хімічного або біологічного тероризму; 

- можливість багаторазових посягань, пов’язаних з відсутністю постійно діючою системи 

електромагнітного моніторингу та органолептичного виявлення електромагнітної 

терористичної атаки – у разі першої невдачі її застосування вона може бути повторена 

неодноразово; 

- розширення потенційного поля терористичної діяльності в сучасному світі у зв’язку з 

тим, що техногенні катастрофи можуть відбуватися і без втручання терористів, а їх 

причинами можуть бути природні явища; 

- відсутність необхідності у електромагнітних терористів спеціальних заходів захисту і 

маскування; 

- можливість здійснювати зловмисну дію по великій кількості цілей одночасно, 

дистанційно і з використанням мобільних засобів; 

- легкість доступу терористів на об’єкти нападу (банки, центри управління і т.д.) в зв’язку 

з відкритістю в даний час громадянського суспільства; 

- простота, дешевизна і доступність систем деструктивного електромагнітного впливу на 

технічні засоби і людей, а також способів їх створення (мікрохвильові печі, інформація в 

мережі Інтернет); 

- відсутність критичних вимог до погодних умов (дощ, туман і т.д.); 

- мала вага і незначні габарити систем деструктивного електромагнітного впливу на 

технічні засоби і людей; 

- некритичність у відношенні джерел енергії систем деструктивного електромагнітного 

впливу на технічні засоби і людей, що можуть бути обмежені акумуляторними батареями, а 

також легкість їх заміни. 

ВИСНОВКИ. Проведені дослідження дають можливість охарактеризувати різні форми 

тероризму як складу систему, що складається із комплексу взаємопов’язаних і 

взаємодоповнюючих процесів. Подальші дослідження повинні бути направлені на вплив 

електромагнітного тероризму на різні об’єкти життєдіяльності людини. 
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Розроблена і обґрунтована основа результативного управління автомобільними 

перевезеннями на вантажних автотранспортних підприємствах за допомогою виділення 

проекцій трьох типів чинників – трудових, економічних, виробничих, які зважають на 

галузеву специфіку функціонування підприємств. Отримані результати можуть бути 

використані при розробці відповідних методичних основ. 

Ключові слова: управління, транспорт, організаційні зміни, трудові чинники, економічні 

чинники, виробничі чинники, результат. 
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The basis of effective management of automobile transportations at freight motor transport 

enterprises is developed by means of allocation of projections of three types of factors – labor, 

economic, industrial which consider branch specificity of functioning of the enterprises. The 

obtained results can be used in the development of appropriate methodological frameworks. 

Ключові слова: management, transport, organizational changes, labor factors, economic 

factors, production factors, result. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Оскільки управління це функція організованих систем, що 

забезпечує цілеспрямовану дію на учасників процесу виробництва для збереження певної 

структури, режиму діяльності і досягнення заздалегідь намічених результатів. Мета 

управління полягає в забезпеченні ефективного і планомірного використання усіх ресурсів 

для досягнення найвищих кінцевих результатів виробництва при мінімальних витратах. 

Успішний розвиток національної економіки і автотранспортної галузі, як її найважливішій 

складовій, зумовлений здатністю галузевих підприємств оперативно реагувати на динамічну 

зміну зовнішнього середовища. Організаційні зміни характерні для усіх видів діяльності 

вантажного автотранспортного підприємства: поточною фінансовою, інвестиційною. Для 

досягнення поставлених керівництвом вантажного автотранспортного підприємства цілей 

важливим є не лише формування ефективних програм організаційних змін, але і дослідження 

галузевої специфіки. 

Мета роботи – розробити основу для результативного управління організаційними 

змінами вантажними автотранспортними підприємствами, зважаючи на галузеву специфіку 

їх функціонування. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ефективне функціонування вантажних 

автотранспортних підприємств неможливо без здійснення організаційних змін. Нині не 
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склалося чіткого розуміння суті організаційних змін, у тому числі і на транспорті. Так, одні 

автори вважають, що організаційні зміни – це будь-які зміни, інші розуміють, як процес, 

треті – дії, четверті – реакцію [1-3]. 

Безумовно, усі вони мають право жити в науковому обороті, проте, ми вважаємо, що 

організаційні зміни – це, передусім інструмент, а тому пропонуємо наступне трактування 

цього поняття. Організаційні зміни – це інструмент розвитку транспортних підприємств з 

урахуванням актуальних міждисциплінарних знань. Характер організаційних змін припускає 

дослідження ряду чинників, що їх обумовлюють, а саме: трудові, економічні, виробничі. 

Організація процесів управління характеризується певною послідовністю дії: вибір цілей, 

прогнозування, планування, оперативне управління, координація, стимулювання, облік і 

контроль. Для успішного управління ці функції повинні об’єднуватися в цілеспрямований 

єдиний процес. Узагальнена схема управління вантажними перевезеннями представлена на 

рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Узагальнена схема управління вантажними перевезеннями 

 

Керівництво і управління перевезеннями вантажів включають: 

 організацію прийому заявок на перевезення і вивчення потреб клієнтури АТП в 

перевезеннях і додаткових послугах; 

 розробку змінно-добових планів; 

 організацію випуску рухомого складу на лінію і оформлення документів при його 

поверненні з лінії; 

 здійснення оперативного керівництва і контролю роботи рухомим складом на лінії; 

 здійснення оперативного обліку і аналізу ефективності роботи автотранспортних 

засобів. 

При вивченні управління вантажними автомобільними перевезеннями під суб’єктом 

управління розуміють органи управління різних рівнів, в якості об’єкту управління залежно 

від рівня, на якому здійснюється управління, розглядаються автотранспортний комплекс 

країни або регіону, АТП і навіть процес перевезення вантажу окремому клієнту. 

Зміст процесу управління вантажними автомобільними перевезеннями в істотній мірі 

залежить від типу автотранспортних організацій. Тільки комплексні автотранспортні 

організації, виконують усі функції, пов’язані з експлуатацією автотранспортних засобів. Як 

правило, такі організації є ведучими в галузі, в технологічному і організаційному аспектах. 

Проте тенденції розвитку автотранспорту показують, що комплексні організації складають 

незначну долю в загальній кількості автотранспортних організацій [1]. 

Спеціалізація організацій дозволяє істотно понизити витрати на виробничу діяльність і 

раціональніше використати фінансові і технологічні ресурси. У області вантажних 

автомобільних перевезень істотною особливістю спеціалізації організацій є той факт, що у 
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більшості організацій відсутні чіткі межі функцій, що потрібно виконувати. Це виражається 

в тому, що транспортно-експедиційні організації, окрім фрахтування стороннього рухомого 

складу, можуть мати незначну кількість власних автотранспортних засобів і, відповідно, 

займатися його експлуатацією. В той же час експлуатаційні автотранспортні організації, 

виконуючи основний об’єм перевезень за договорами з транспортно-експедиційними 

організаціями, часто на пряму обслуговують перевезеннями певну частину клієнтури [2-3]. 

Дослідження впливу трудових чинників на характер організаційних змін транспортних 

підприємств проводилося за допомогою методу інтерв’ювання фахівців, які працюють на 

вантажних автотранспортних підприємствах. Проведене дослідження показало, що загальні 

умови організації праці на вантажному автотранспортному підприємстві є найбільш 

прийнятними в області проведення організаційних змін. В той же час варто відмітити, що на 

жаль, велика частина респондентів соціально-психологічний і моральний клімат в колективі 

(в сукупності 10%) не відмітили як значимі, що дозволяє зробити висновок про їх внутрішню 

готовність пристосуватися до виникаючих складнощів, хоча, на наш погляд, здолати їх 

самостійно досить складно, а іноді і неможливо [4]. 

Економічні чинники, що визначають тип і характер організаційних змін, також мають 

бути досліджені. Уточнимо основні проблеми, з якими стикається вантажне автотранспортне 

підприємство в процесі функціонування. По-перше, слабкість державної транспортної 

політики щодо забезпечення економічної безпеки функціонування транспортних 

підприємств. По-друге, уповільнене оновлення основних фондів і невідповідність їх 

технічного рівня сучасним вимогам стандартів. По-третє, низький рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних транспортних підприємств на міжнародному ринку 

перевезень. Як ніколи гостро сьогодні коштує проблема швидкого переходу на європейські 

екологічні стандарти, що вимагає значних інвестицій на оновлення і технічне переозброєння 

парку автотранспортних засобів [5]. Низький рівень інформатизації транспортного процесу і 

інформаційної взаємодії транспорту з іншими галузями економіки: слабке впровадження 

інноваційних транспортних технологій і їх недостатня ув’язка з виробничими, торговими, 

складськими технологіями. Недостатня ефективність економіко-фінансових механізмів, які 

стимулюють виділення інвестицій на розвиток підприємств державного сектора і галузі 

зокрема: рентабельність автомобільних перевезень вантажів. 

Таким чином, організаційні зміни на транспортних підприємствах, обумовлені впливом 

економічних чинників, мають бути спрямовані на адаптацію до ринкових перетворень в 

частині: планомірного і обґрунтованого оновлення транспортних засобів; стимулювання 

інвестиційних і інноваційних процесів; підвищення мотивації персоналу. 

Дослідженню мають піддаватися виробничі чинники, що визначають тип і характер 

організаційних змін на вантажних автотранспортних підприємствах. Проведене нами 

дослідження дозволило виділити і описати наступні диспропорції функціонування 

вітчизняних вантажних автотранспортних підприємств. За січень 2019 року об’єм 

вантажоперевезень в Україні збільшився на 4,8% у порівнянні з січнем минулого року і склав 

51,5 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики України. В той же час перевезення 

вантажів залізничним сполученням скоротилися на 4,8% до 20,4 млн. тонн, а водним 

транспортом – на 21,5% до 0,2 млн. тонн за той же період. 

Аналітики компанії Pro-Consulting відмічають часткову переорієнтацію ринку перевезень 

на водний і автомобільний транспорт. По Дніпру в 2018 році перевезли 9,9 млн. тонн 

вантажів, що на 22% більше, чим за 2017 рік. Перевезення продукції агропромислового 

комплексу автотранспортом виросло з 40,2% 2017 року до 43,4% 2018 року. Порівняно з 

січнем 2018 року загальний приріст автоперевезень склав 24,4%.  

Об’єми вантажоперевезень в Україні скоротилися на 18% січень-квітень 2020 року. 

За чотири місяці поточного року залізничним транспортом у внутрішньому повідомленні і 

на експорт перевезено на 15% менше вантажів, чим за аналогічний період минулого року. У 

січні-квітні 2020 вантажообіг підприємств транспорту склав 90,6 млрд. ткм., що на 18,2% 

менше аналогічного періоду 2019 року. Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з 
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посиланням на дані Державної служби статистики. 

За чотири місяці поточного року залізничним транспортом у внутрішньому повідомленні і 

на експорт перевезені 184,8 млн. тонн вантажів, що на 15,3% менше, чим за аналогічний 

період минулого року. Автомобільним транспортом було перевезено 57,6 млн. тонн (- 7,5), 

водним – 1,3 млн. тонн (- 2,9), трубопровідним – 29,1 млн. тонн (- 27,3), авіаційним - 0,02 

млн. тонн (- 9,3). На рисунку 2 представлений вантажообіг підприємств транспорту  у % до 

відповідного періоду попереднього року. 

 

 
Рисунок 2 – Вантажообіг підприємств транспорту 

 

Таким чином, організаційні зміни на транспортних підприємствах, обумовлені впливом 

виробничих чинників, що мають бути спрямовані на: розширення можливості організації 

дрібнопартіонного завезення продукції; забезпечення реалізації логістичного підходу при 

формуванні ланцюгів постачань; підвищення експлуатаційної і комерційної маневреності 

транспорту в частині без перевалочної доставки вантажів в межах значного інтервалу 

партіонності; низького рівня стартового капіталу для організації транспортного процесу; 

високої маневреності і гнучкості транспортного обслуговування. 

ВИСНОВКИ. На підставі вищевикладеного необхідно зробити висновок, що базисом 

результативного управління організаційними змінами на вантажних автотранспортних 

підприємствах являються проекції трьох типів чинників – трудових, економічних, 

виробничих, які враховують галузеву специфіку функціонування підприємств, а тому 

методичні основи, що враховують цей факт будуть найбільш дієвими та затребуваними в 

професійному середовищі. 
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УДК 621.436 

 

МЕТОД ЕКОНОМІЇ ПАЛИВА У МІСЬКИХ РЕЖИМАХ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО 

ЗАСОБУ З ЧОТИРЬОХТАКТНИМ ДВИГУНОМ 

 

С.О. Король, М.М. Мороз, К.С. Король, В.О. Єлістратов 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: portkor@mail.ua, mykolai.moroz@gmail.com, ekaterina.korol777@gmail.com 

Запропоновано метод економії палива, який залежно від міських режимів руху 

транспортного засобу з чотирьохтактним двигуном, що обумовлюються навантажувальними 

та частотними режимами двигуна, виконує безступінчасте керування кутом запізнення 

закриття впускного клапана для підвищення вагового наповнення циліндрів за рахунок зміни 

кутової швидкості розподільчого вала в кінці фази впуску. 

Оснащення двигунів транспортних засобів пристроєм на основі розробленого методу 

управління кутовою швидкістю вала приводу впускного клапана дає можливість залежно від 

режиму роботи працюючого двигуна у фазі впуску забезпечити оптимальний кут запізнення 

закриття впускного клапана та підвищити вагове наповнення циліндрів горючою сумішшю 

або повітрям на середніх і нижніх частотах швидкісного діапазону двигуна. 

Ключові слова: транспорт, міський рух, двигун, розподільчий вал, вагове наповнення, 

впуск, клапан. 

 

METHOD OF FUEL SAVING IN URBAN MODES OF A VEHICLE WITH A FOUR-

STROKE ENGINE 

 

S. Korol, M. Moroz, K. Korol, V. Yelistratov 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: portkor@mail.ua, mykolai.moroz@gmail.com, ekaterina.korol777@gmail.com 

A method of fuel economy is proposed, which, depending on the urban modes of movement of a 

vehicle with a four-stroke engine due to loading and frequency modes of the engine, performs 

stepless control of the closing angle of the intake valve to increase the weight filling of the cylinders 

by changing the angular velocity. 

Equipping vehicles' engines with a device based on the developed method of controlling the 

angular velocity of the intake valve drive shaft makes it possible, depending on the mode of 

operation of the running engine in the intake phase, to provide the optimal closing angle of the 

intake valve and increase the weight of the cylinders. engine. 

Key words: transport, city traffic, engine, camshaft, weight filling, inlet, valve. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При експлуатації автомобілів, особливо в міських умовах, 

завантаження сучасних двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) дуже низькі. Доля режимів 

малих навантажень і холостого ходу досягає 50% і більше. Неповну завантаженість ДВЗ 

міського автобуса підтверджують проведені дослідження пасажиропотоку в [1-5]. 

Експлуатаційна паливна економічність дизеля значною мірою визначається економічністю 

режимів малих навантажень і холостих ходів. Доля таких режимів у всьому моторесурсі 

значна. Так коефіцієнти завантаження автотракторних дизелів складають 0,6—0,5, а 

тепловозних доходять до 0,3—0,2. Важливість цих режимів підтверджено також тим, що в 

Європейському їздовому циклі, характерному для експлуатації транспорту в сучасних 

мегаполісах, доля таких режимів складає 30%. Підвищенні питомі витрати палива на таких 

режимах знижують ефективність роботи, підвищують вартість перевезень. 

Розглянуті в [3] системи зміни фаз газорозподілу залежно від виробника працюють по 

принципу зміни кутового положення, але мають схожі параметри регулювання фаз 

газорозподілу. Наприклад VANOS і DOUBLEVANOS фірми BMW дозволяє змінювати фази 

тільки впускних, або обох розподільчих валів відповідно. Принцип дії механізму заснований 
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на переміщенні проміжної деталі з гвинтовими шліцами котрі перетворюють поступальний 

рух в проворот розподільчого вала відносно зірочки ланцюга газорозподільного механізму. 

VVT-i фірми Toyota дозволяє плавно змінювати фази газорозподілу у відповідності з 

умовами роботи ДВЗ. Механізм за структурою схожий з лопатним насосом ротор якого 

провертається відносно корпуса під дією сили тиску масла. 

Дослідження процесу наповнення циліндрів ДВЗ на різних частотах [6] показують, що 

кожній частоті колінчастого вала повинен відповідати найвигідніший кут запізнення 

закриття впускного клапана, при якому вагове наповнення циліндрів ДВЗ горючою сумішшю 

(повітрям) досягає максимуму. Для вирішення цієї задачі доцільно розробити новий спосіб і 

пристрій для покращення процесів наповнення циліндрів ДВЗ горючою сумішшю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для отримання високих техніко-економічних 

і екологічних показників дизельного ДВЗ 4ДТНА2 у дослідницьких роботах [7] з метою 

покращення процесів сумішоутворення, згоряння, теплопередачі, характеристик агрегатів 

газотурбінного наддуву, велика роль приділяється покращенню процесам газообміну в 

циліндрах дизеля. Якісне протікання процесів очистки і наповнення циліндрів повітрям 

залежить головним чином від величини прохідного перетину газорозподільних елементів і 

тривалості їх відкриття. Збільшення прохідних перетинів зазвичай обмежено розмірами 

циліндру а тривалість відкриття визначається фазами газорозподілу, тобто моментами 

відкриття і закриття впускних і випускних елементів (клапанів). Від фаз газорозподілу 

залежать не тільки показники якості очистки і наповнення циліндрів, а також величина 

роботи, що витрачається на здійснення газообміну (насосні втрати). Дослідження [7-8] з 

вибору фаз газорозподілу швидкохідного чотирьохтактного дизеля 4ДТНА показують, що 

фази газорозподілу залежать від частоти обертання, степені форсування ДВЗ, характеристик 

газотурбінного компресора, умов (опору) при фазі впуску і випуску ДВЗ. Тому вибір 

раціональних фаз газорозподілу є актуальною і важливою науково-технічною задачею. 

Результати розрахунків і експериментальних досліджень процесів наповнення циліндрів 

ДВЗ горючою сумішшю [9-10] з розподільчими валами та з різними кутами запізнення 

закриття впускного клапана ззвк (рис. 1) дозволяють зробити наступні зауваження: 

а) на великих обертах вала ДВЗ сила інерції руху горючої суміші або повітря у впускному 

трубопроводі різко зростає. Одночасно тиск в циліндрі при фазі впуску і на початку такту 

стискання зменшується. Збільшення сили інерції потоку і зниження тиску в циліндрі 

призводить до зростання додаткової зарядки і 

повного припинення зворотного викиду; 

б) на середніх обертах вала ДВЗ сила інерції 

потоку горючої суміші або повітря, який 

переміщується у впускному трубопроводі, 

підвищується, одночасно знижується тиск 

впуску, а як наслідок, і тиск у циліндрі на 

початку такту стискання. Тому, біля нижньої 

мертвої точки починається додаткова зарядка, 

що переходить поступово в зворотній викид; 

в) на низьких частотах обертання вала ДВЗ 

сила інерції руху горючої суміші або повітря 

невелика. Разом з цим явищем тиск впуску 

дуже близький до атмосферного, так як 

швидкість впуску суміші або повітря в циліндр 

незначна. В результаті цього при малих 

швидкостях поршня вже при куті запізнення 

закриття впускного клапана 20 спостерігається 

зворотній викид, який зростає по мірі 

збільшення цього кута. 

Визначимо, що якщо знижується від 

 
Рисунок 1 – Вагове наповнення циліндрів 

ДВЗ при різних кутах запізнення закриття 

впускного клапана 
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номінальної величини частота обертання колінчатого вала, то аналогічно зменшується 

частота обертання розподільчого вала, а також швидкість руху та сила інерції потоку 

горючої суміші по впускному отвору в кінці фази впуску на періоді кута запізнення закриття 

впускного клапана. У зоні середніх й низьких частот швидкісного діапазону ДВЗ це 

призводить до зменшення дозарядки та зворотного викиду горючої суміші. Запропоновані 

авторами [4,5] додаткові пристрої для вирішення цієї задачі є оригінальними, але мають 

недоліки, які перешкоджають впровадженню в виробництво. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується спосіб безступінчатого керування кутом 

запізнення закриття впускного клапана, котрий дозволить збільшити вагове наповнення 

циліндрів ДВЗ горючою сумішшю і показаний плавною кривою що з’єднує графіки зверху 

на рисунку 1. Щоб реалізувати запропонований метод треба передати обертання від 

колінчастого вала до вала приводу впускного клапана таким чином щоб на часткових 

режимах ДВЗ в межах кожного робочого циклу плавно змінювати миттєві передавальні 

відношення між вказаними валами за встановленим періодичним законом. При цьому вал 

приводу впускного клапана буде обертатись нерівномірно. Це установить на періоді кута 

запізнення закриття впускного клапана фази впуску оптимальні значення кутової швидкості 

розподільчого вала й вагового наповнення циліндрів. Для чого виконують зсув фаз 

періодичних законів нерівномірного обертання. 

Запропонований метод здійснюється таким чином. Вал приводу впускного клапана 

обертають за визначеним законом миттєвого передавального відношення j(2) нерівномірно 

j(2)=2(2)/1, де: 2  величина кута повороту розподільчого вала (вала приводу впускного 

клапана); 1 кутова швидкість колінчастого вала ДВЗ; 2  кутова швидкість розподільчого 

вала (вала приводу впускного клапана). 

Крива зміни передавальних відношень між валом 

ДВЗ розподільчим і колінчастим наведена на 

рисунку 2 на прикладі чотирициліндрового ДВЗ з 

рівномірними проміжками моментів подачі горючої 

суміші або повітря в циліндри по куту повороту 

колінчастого вала. Обов’язково між колінчастим 

валом і приводом впускного клапана треба 

забезпечити рівним мінімальному періоду 

чергування проміжків часу по куту повороту між 

послідовними моментами подачі горючої суміші 

або повітря в циліндри також і період повторення 

закону миттєвих передавальних відношень. 

На рисунках 1-4 використані позначення: Фп  

мінімальний період зміни функції 2(2) – кутової 

швидкості обертання вала приводу впускного 

клапана; Фв  кут повороту розподільчого вала 

(вала приводу впускного клапана) за мінімальний період чергування проміжків часу між 

послідовними моментами початку подачі горючої суміші або повітря в циліндри; Фвп  

тривалість фази впуску в циліндр ДВЗ горючої суміші або повітря; пввк  кут попереднього 

відкриття впускного клапана; ов  тривалість основного впуску; ззвк  кут запізнення 

закриття впускного клапана. 

Тривалості ззвк кута запізнення закриття впускного клапана фази впуску горючої суміші 

або повітря в циліндри багатоциліндрових ДВЗ на рисунку відповідають заштриховані 

області. Роботі клапанів різних циліндрів відповідають сусідні області на цих фігурах. 

Закон зміни миттєвого передавального відношення j(2) встановлюють ідентичним для 

всіх періодів фази впуску на кожному частковому режимі роботи ДВЗ. Це підвищує 

ідентичність процесів вагового наповнення горючою сумішшю або повітрям в різні циліндри 

ДВЗ. Величину передавального відношення для штрихованої дільниці фази впуску 

підтримують вище їх середнього значення jс за період Фп зміни кутової швидкості 2(). Це 

 
Рисунок 2 – Зміна передавальних 

відношень для ДВЗ з рівномірним 

чергуванням фаз впуску 
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забезпечує необхідну інтенсифікацію процесу вагового наповнення циліндрів на широкому 

швидкісному діапазоні ДВЗ. 

Тривалість фази впуску Фвп=пввк+ов+ззвк. 

Кількість періодів коливань нерівномірного обертання розподільного вала за повний цикл 

колінчастого вала може бути задано за кількістю циліндрів ДВЗ. Для прикладу на рисунку 1 

показано реалізацію нового способу для чотирьохциліндрового ДВЗ. Якщо розмістити 

початок фази впуску і початок заданих коливань розподільного вала в спільній точці А, то 

повний період коливань вала здійсниться від точки А до точки С і буде належати до кута 

пввк+ов попереднього відкриття впускного клапана і основного впуску. Половина 

наступного періоду коливань розподільного валу від точки С до D припадає на кут 

запізнення закриття впускного клапана ззвк.. Оскільки, на цій ділянці кутова швидкість 

нерівномірного обертання розподільного вала більша за середню швидкість, то і величина 

ззвк буде зменшуватись. 

Пояснює величину зміни цього передавального відношення періодична крива на 

рисунку 3. Показані криві 
max

(2), 
І
(2), 

ІІ
(2) на рисунку 4 пояснюють величину зміни 

кутової швидкості обертання розподільчого вала (вала приводу впускного клапана) для 

максимального режиму роботи ДВЗ (ω2
max

) і двох швидкісних режимів (ω2
І
 і ω2

ІІ
 ) на 

знижених значеннях частот обертання його вала (ω2
max

>ω2
І
>ω2

ІІ
). 

 

 

Прямими пунктирними лініями позначені середні значення кутових швидкостей ω2. На 

рисунку 3 показані закони передавального відношення j
max

(φ2), j
I
(φ2), j

II
(φ2), що відповідають 

зазначеним кутовим швидкостям. 

На режимах роботи з високою частотою обертання вала ДВЗ при реалізації такого методу, 

вал приводу впускного клапана (розподільчий вал) треба обертати рівномірно, надаючи 

розподільчому валу кутової швидкості ω2, 

пропорційною кутовій швидкості ω1 колінчастого 

вала ω2=jсω1, а на часткових режимах 

розподільчий вал треба обертати нерівномірно 

ω2=j(φ2)ω1. Нерівномірність розглянутого 

обертання розподільчого вала при зменшенні 

обертів колінчастого вала ДВЗ збільшується, або 

може залишатися незмінною. 

Для реалізації описаного методу управління 

пропонується застосувати планетарно-важільний 

керований привод розподільного вала. 

Принципова кінематична схема пристрою 

показана на рисунку 5. 

Рисунок 3 – Величина зміни кута запізнення  Рисунок 4 – Зміна кутової швидкості обертання 

закриття впускного клапана від                             розподільчого вала (вала приводу впускного 

передавального відношення                         клапана), від частоти обертання колінчастого вала 

                                                                         ДВЗ і кути запізнення закриття впускного клапана 

 
Рисунок 5 – Принципова кінематична 

схема планетарно-важільного приводу 

Рисунок 3 – Величина зміни кута запізнення  Рисунок 4 – Зміна кутової швидкості обертання 

закриття впускного клапана від                             розподільчого вала (вала приводу впускного 

передавального відношення                         клапана), від частоти обертання колінчастого вала 

                                                                         ДВЗ і кути запізнення закриття впускного клапана 
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Планетарно-важільна муфта (ПВМ) встановлюється в приводі розподільного вала ДВЗ, і 

призначена для зміни кутової швидкості обертання розподільчого вала (вала приводу 

впускного клапана), залежно від швидкісного режиму роботи ДВЗ. Планетарно-важільна 

муфта має просту конструктивну схему, та високу надійність. Виконує функції 

безступінчатої зміни максимального передавального відношення jmax які оптимальні в 

діапазоні від 1 до 2,5…3. Регулювання величини jmax може проводитися вручну (для 

здійснення регулюючої інтенсивності впуску при проведенні стендових випробувань ДВЗ) 

або за допомогою спеціально розробленого для цієї цілі автоматичного регулятора, або 

також, від важеля керування дросельною заслінкою на працюючому ДВЗ. 

Планетарно-важільна муфта (ПВМ) складається із двох планетарних механізмів у яких 

відсутні сонячні шестерні. На ведучому водилі 1 першого планетарного механізму і 

веденому водилі 2 другого планетарного механізму встановлені у отворах сателіти 3 і 4, які 

знаходяться в зчепленні із коронними шестернями 5 і 6, що розміщені в паралельних 

поверхнях співвісно один до одного. На сателітах 3 і 4 на однакових відстанях від їх осей 

обертання встановлені циліндричні шарніри 7 і 8, які створюють кривошипи відносно осі 

обертання сателітів та зв’язані між собою жорсткою тягою 9. Коронні з внутрішнім 

зубчастим вінцем колеса встановлені у гніздах нерухомого корпусу 10 і мають від провороту 

фіксатори 11 і 12. Кут повороту коронних зубчатих колес змінюється при ручному або 

автоматичному регулюванні величини jmax. 

Характер руху веденого водила і ланок шарнірно-важільного ланцюга ABCD визначається 

величиною δ (рис. 6) відносного кутового зсуву коронних зубчатих коліс. 

Рисунок 6 – Схема положення ланок шарнірно-важільного ланцюга ПВМ 

 

При деякому положенні фіксаторів 11 і 12 (при δ=0) вихідна (І) і всі наступні (П, Ш, т.д.) 

конфігурації ланцюга ABCD будуть паралелограми (рис. 6а), а водило 2 буде рухатися 

синхронно з водилом 1, тобто тут 2=1, jmax, обертання здійснюватиметься рівномірне. 

Після повороту зубчатих колес 5 і 6 вихідна 

конфігурація прийме вид, показаний на рисунку 6б. 

У цьому випадку при обертанні водила 1 водило 2 

на одних ділянках буде наздоганяти його, а на 

інших ділянках відставати, тобто обертатися 

нерівномірно. Період зміни кутової швидкості 2 

веденого водила (розподільчого вала) визначається 

передавальним числом ik зубчастої передачі 

сателіт–коронне колесо (при нерухомому водилі), 

тобто відношенням відповідних ділильних 

діаметрів Dkk і dc, по формулі Ф=360/ik. З цієї 

формули випливає, що для двоциліндрового ДВЗ 

діаметр коронного колеса повинен бути в два рази 

більший діаметра сателіта, для чотирициліндрового 

- у чотири і т.д. 

 

Рисунок 7 – Схема положення ланок 

шарнірно-важільного ланцюга ПВМ 

при збільшенні δ від 0 до Φ 
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Період ΔΦδ зміни регулюючого кута δ також становить ΔΦ. Пояснити треба це визначення 

по рисунку 7. Тут показано зміну конфігурації ланцюга ABCD при збільшенні δ від 0 до Φ 

(поворот коронного зубчатого колеса 6 при нерухомому коронному зубчатому колесі 5, 

рис. 5.). Остання конфігурація збігається з вихідною, так що =. Однак при значеннях 

/2 передавальне відношення починає зменшуватися (при =, jmax=1), тому ця частина 

діапазону кутів δ при роботі ПВМ не використовується. 

Досліджуваний ПВМ має просту кінематичну схему, і є єдиним механізмом, закон 

передавального відношення в якому залежить від вибору невеликого числа конструктивних 

параметрів. Фактично, при заданому ik він залежить тільки від двох конструктивних 

параметрів x1=e=AB/AO і x2=e=BC/AO, і двох регулювальних кутів 1 і 2 повороту 

коронних зубчатих коліс. 

ВИСНОВКИ. Застосування запропонованого методу та пристрою керування кутовою 

швидкістю обертання розподільчого вала (вала приводу впускного клапана) в 

чотирьохтактних ДВЗ надає можливість здійснити безступінчасте керування кутом 

запізнення закриття впускного клапана на працюючому ДВЗ, забезпечити оптимальне вагове 

наповнення циліндрів горючою сумішшю або повітрям в залежності від режиму роботи 

транспортного засобу в міських умовах. 
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РОЗРАХУНОК ЗБІРНО-РОЗВІЗНИХ МАРШРУТІВ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ТОВ 

«ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» 

 

Т.В. Гайкова, А.О. Леонтович 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: alleont@ukr.net 

Розглянуті питання розрахунку збірно-розвізних маршрутів доставки продукції за 

методом найкоротшої зв’язуючої мережі. Визначені маршрути, які забезпечують мінімум 

пробігу рухомого складу. 

Ключові слова: маршрут доставки, збірно-розвізні маршрути, зв’язуюча мережа, 

вантажний пункт. 

 

CALCULATION OF ASSEMBLY AND DISTRIBUTION ROUTES OF DELIVERY 

PRODUCTS OF LLC "PYRYATYNSKY CHEESE PLANT" 

 

T. Haikova, A. Leontovich 

Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University 

E-mail: alleont@ukr.net 

The issues of calculation of groupage and delivery routes of products by the method of the 

shortest connecting network are considered. The routes which provide a minimum run of a rolling 

stock are defined. 

Key words: delivery route, groupage routes, connecting network, cargo point. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. При перевезенні вантажів дрібними партіями транспортні 

машини (або поїзди), прийнявши вантаж у одного відправника, повинні розвезти його 

кільком одержувачам, рухаючись послідовно від одного до іншого і залишаючи певну 

кількість вантажу в кожного одержувача. В інших випадках транспортні машини 

об’їжджають кілька вантажних, збирають в кожному з них певну кількість вантажів і 

завозять весь цей вантаж конкретному одержувачу. Іноді одночасно виконується розвезення і 

збирання вантажів. Мета полягає у визначенні таких маршрутів об’їзду заданих вантажних 

пунктів, які забезпечують мінімум пробігу рухомого складу за цими маршрутами. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Зі складу у м. Пирятин готова продукція 

доставляється до сімох районів, з яких в свою чергу необхідно повертати тару на склад. 

Кількість вантажних місць, що доставляються зі складу кожному одержувачу й вивозяться 

від них, вказані в таблиці 1. Місткість однієї транспортної одиниці становить для автомобіля 

Мерседес-1517 13 вантажних місць, для автомобіля КамАЗ-53212 – 14 вантажних місць. 

 

Таблиця 1 – Завезення й вивезення по вантажним пунктах підприємства 

Вантажний пункт Ввезення вантажних місць Вивезення вантажних місць 

1. м. Лубни, Полтавська обл. 4 1 

2. Мікрорайон 3, м. Лубни 4 1 

3. Мікрорайон 8, м. Лубни 3 1 

4. м. Світловодськ, 

Кіровоградська обл. 
4 1 

5. смт. Павлиш, 

Кіровоградська обл. 
3 1 

6. м. Кременчук, 

Полтавська обл. 
4 1 

7. м. Олександрія, 

Кіровоградська обл. 
2 1 

mailto:alleont@ukr.net
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Для визначення раціонального маршруту доставки знаходимо найкоротшу зв’язуючу 

мережу (Рисунок 1) – незамкнутий контур, який з’єднує вершини транспортної мережі з 

мінімальною сумарною довжиною з’єднувальних ланок.  

 

 
Рисунок 1 – Схема розміщення вантажних пунктів і часу руху між ними 

 

Визначаємо найменшу ланку, у нашому випадку це ланки 1-3 або 2-3 (10 хв.), обираємо з 

них 1-3, потім послідовно приєднуємо до неї наступні ланки з мінімальними значеннями, але 

таким чином, щоб не утворився замкнутий контур. Ланки, приєднані до ланки 1-3: 1-2, 2-3, 3-

6, 1-П. З них обираємо ланку з найменшим часом руху 2-3. Далі розглядаємо ланки, зв’язані з 

вершинами отриманої лінії 1-3-2, та з них знову вибираємо найменшу, не враховуючи ланку 

1-2 (утвориться замкнутий контур). Найменшою ланкою є 1-П, у результаті утворилася 

мережа П-1-3-2. Наступним кроком утворюється лінія П-1-3-2-4 (ланка 2-4 менша за ланку 3-

6). У результаті аналогічних дій утворюється лінія П-1-3-2-4-5-6-7. 

На Рисунку 1 кількість вантажних місць, що завозяться до вантажного пункту показано в 

прямокутниках, а кількість вантажних місць, які вивозяться – у трикутниках поруч з 

відповідним пунктом. 

Наступним кроком набираємо вантажні пункти в маршрути відповідно місткості 

автомобіля. Набираємо вантажні пункти в маршрути, починаючи з дальньої гілки (в нашому 

випадку гілка одна). Утворилося два маршрути. Маршрут №1 доставляє продукцію у 4, 5, 6, 

7 вантажні пункти із загальною кількістю ввезених одиниць – 13, вивезених – 4. Відповідно 

маршрут №2 обслуговує 1, 2, 3 вантажні пункти із загальною кількістю ввезених одиниць – 

11, вивезених – 3. 

Для визначення послідовності об’їзду вантажних пунктів на маршрутах необхідно, 

використовуючи метод сум, скласти симетричні матриці. У матриці вказується найменший 

час руху між пунктами, починаючи з початкового. 

 

Таблиця 2 – Симетрична матриця для маршруту №1 

Пирятин 170 185 220 265 

170 Пункт 4 15 50 95 

185 15 Пункт 5 35 80 

220 50 35 Пункт 6 45 

265 95 80 45 Пункт 7 

840 330 315 350 485 
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По кожному стовпцю матриці знаходимо суму, після цього вибираємо початковий 

маршрут з трьох пунктів з максимальною сумою стовпців. У нашому випадку початковий 

маршрут буде мати вигляд: Пирятин – Пункт 6 – Пункт 7 – Пирятин. Необхідно наступний 

пункт з максимальною сумою (Пункт 4) включити між тією парою сусідніх пунктів, між 

якими приріст часу буде мінімальний.  

Приріст визначається за формулою 1: 

 

         (1) 

 

де t – час, хв.; к, р, і – пункт відповідно перший сусідній, другий сусідній та включений. 

Виконаємо розрахунки за формулою 1: 

Для сусідніх пунктів Пирятин – Пункт 6:  

Для сусідніх пунктів Пункт 6 – Пункт 7:  

Для сусідніх пунктів Пункт 7 – Пирятин:  

Мінімальний час приросту ∆t між пунктом Пирятин та пунктом 6 або 7. Згідно схеми 

мережі вантажний пункт №4 необхідно поставити між пунктами Пирятин та Пунктом 6.  

Отримуємо маршрут: Пирятин – Пункт 4 – Пункт 6 – Пункт 7 – Пирятин.  

У цей маршрут включаємо Пункт 5: 

Для сусідніх пунктів Пирятин – Пункт 4:  

Для сусідніх пунктів Пункт 6 – Пункт 7:  

Для сусідніх пунктів Пункт 7 – Пирятин:  

Мінімальний час приросту ∆t між пунктами 6 та 4. Ставимо між ними Пункт 5.  

Отримуємо маршрут: Пирятин – Пункт 4 – Пункт 5 – Пункт 6 – Пункт 7 – Пирятин. Час 

руху на маршруті 170+15+35+45+210 = 475 хв. = 8 год.  

Враховуючи тривалість вантажних операцій по пунктах прямування 4-0,6 = 3,6 години, 

час на нульовий пробіг та обідню перерву, тривалість роботи на маршруті перевищить 12 

годин. Тому розглядаємо транспортну мережу з метою пошуку шляхів скорочення маршруту 

(Рисунок 1). Існує можливість скорочення маршруту, якщо рухатись з м. Пирятин відразу до 

пункту 6, а потім – до пункту 7. Розраховуємо тривалість цього маршруту: 165+45+210= 420 

хв. = 7 год. 

Враховуючи наявність на шляху прямування пунктів 1 та 3, спробуємо включити ці 

пункти до маршруту руху з метою підвищення коефіцієнту використання місткості 

транспортного засобу.  

Отримуємо маршрут №1: Пирятин – Пункт 1 – Пункт 3 – Пункт 6 – Пункт 7 – Пирятин. 

Час руху на маршруті: 70+10+85+45+210 = 7 год. Час роботи на маршруті без урахування 

нульового пробігу та обідньої перерви становить 7+3,6 = 10,6 годин, що прийнятно в умовах 

підприємства.  

Виконуємо перевірку розробленого маршруту на не перевищення місткості автомобіля 

(Таблиця 3). На маршруті №1 не має перевантаження (13 вантажних місць), тому маршрут 

залишаємо без змін. 

 

Таблиця 3 – Перевірка можливості одночасного розвозу та збору вантажів на маршруті№1 

Пункт Ввіз Вивіз Усього 

Пирятин - 13 13 

Пункт 1 4 1 10 

Пункт 3 3 1 8 

Пункт 6 4 1 5 

Пункт 7 2 1 4 

Пирятин 4 - 4 
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Переглянемо маршрут №2 з урахуванням пунктів на мережі, які залишилися не 

включеними до маршруту №1. Це пункти 2, 4, 5. Складемо симетричну матрицю. 

 

Таблиця 4 – Симетрична матриця для маршруту №2 

Пирятин 90 170 185 

90 Пункт 2 80 95 

170 80 Пункт 4 15 

185 95 15 Пункт 5 

445 265 265 295 

 

По кожному стовпцю матриці знаходимо суму, після цього вибираємо початковий 

маршрут з трьох пунктів з максимальною сумою стовпців. У нашому випадку початковий 

маршрут буде мати вигляд: Пирятин – Пункт 2 – Пункт 5 – Пирятин. 

Необхідно включити наступний пункт з максимальною сумою (Пункт 1) між тією парою 

сусідніх пунктів, між якими приріст часу буде мінімальний. Виконуємо розрахунки за 

формулою 1, аналогічно розробці маршруту №1 та отримуємо маршрут №2: 

Пирятин – Пункт 2 – Пункт 4 – Пункт 5 – Пирятин. Час руху на маршруті: 90+80+15+185 

= 370 хв. = 6,2 год. Тривалість вантажних операцій 3 години. Отже, час роботи на маршруті 

без урахування нульового періоду та обідньої перерви: 6,2+3= 9,2 год., що менше тривалості 

зміни.  

Виконаємо перевірку маршруту на не перевищення місткості автомобіля. маршрут №2 не 

має перевантаження (11 вантажних місць), тому маршрут залишаємо без змін. 

 

Таблиця 5 – Перевірка можливості одночасного розвозу та збору вантажів на маршруті№1 

Пункт Ввіз Вивіз Усього 

Пирятин - 11 11 

Пункт 2 4 1 8 

Пункт 4 4 1 5 

Пункт 5 3 1 3 

Пирятин 3 -  

 

ВИСНОВКИ. Таким чином, раціональний маршрут доставки одиниць продукції 

розробляють у наступній послідовності: знаходять найкоротшу зв’язуючу мережу; 

набирають вантажні пункти в маршрути згідно із місткості автомобіля; вибирають 

послідовність об’їзду вантажних пунктів та перевіряють можливість одночасного розвозу та 

збору вантажів на вантажних пунктах. Дана методологія дозволяє ефективно 

використовувати рухомий склад підприємства та забезпечувати мінімум пробігу при 

доставці продукції. 

У результаті досліджень продукція ТОВ «Пирятинський сирзавод» може бути доставлена 

до сімох районів-одержувачів за рахунок двох маршрутів та двох одиниць рухомого складу 

(Мерседес-1517 місткістю 13 вантажних місць та КамАЗ-53212 – 14 вантажних місць). 

Маршрут №1: Пирятин – Пункт 1 – Пункт 3 – Пункт 6 – Пункт 7 – Пирятин з часом руху на 

маршруті 7 годин. Час роботи на маршруті без урахування нульового періоду та обідньої 

перерви: 10,6 години, що менше тривалості встановленої зміни на підприємстві. 

Маршрут №2: Пирятин – Пункт 2 – Пункт 4 – Пункт 5 – Пирятин з часом руху на 

маршруті 6,2 годин. Час роботи на маршруті без урахування нульового періоду та обідньої 

перерви: 9,2 години, що менше тривалості встановленої зміни на підприємстві. 

Отже, отримуємо найбільш раціональний графік доставки одиниць продукції. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Методика розрахунку збірних, розвізних і збірно-розвізних маршрутів методом 

найкоротшої зв’язуючої мережі. Електронний ресурс: https://lektsii.org/5-52733.html 
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АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ 
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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В статті проаналізовано стан транспортної системи в Україні та розглянуто перспективи її 

розвитку в контексті кризових змін. Визначено негативні тенденції в перевезеннях. 

Відзначено зменшення вантажообігу залізничного , автомобільного , водного , 

трубопроводного й авіаційного транспорту що скоротився в середньому на 10%. Виявлено, 

що нерозвинена система управління транспортною системою, стан виробничо-технічної бази 

і технологічний рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідають 

зростаючим потребам суспільства, тому це негативно впливає на транспортну систему 

країни. Ринок транспортних послуг задовольняє лише базові потреби економіки України та 

населення у перевезеннях 

Ключові слова: транспортна система, перевезення, інновації, вантажообіг  

 

ANALYSIS OF TRANSPORT SYSTEMS IN UKRAINE 

 

R. Turikov S. Korol 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-maiL:  ruslanturikow@gmail.com 

The article analyzes the state of the transport system in Ukraine and considers the prospects of its 

development in the context of crisis changes. Negative tendencies in transportations are defined. 

There was a decrease in freight turnover of rail, road, water, pipeline and air transport, which 

decreased by an average of 10%. It was found that the underdeveloped management system of the 

transport system, the state of production and technical base and technological level of transportation 

organization in many respects do not meet the growing needs of society, so it negatively affects the 

transport system of the country. The market of transport services satisfies only the basic needs of 

the economy of Ukraine and the population in transportation.  

Key words: transport system, transportation, innovations, cargo turnover 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За результатами аудиту транспортної системи України, 

серйозними проблемами галузі транспорту є значний знос основних виробничих фондів, 

зокрема рухомого складу, недостатній обсяг інвестицій, необхідних для оновлення та 

забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази галузі, обмеженість 

бюджетного фінансування та амортизаційних відрахувань, недосконалість механізму 

лізингу, низький рівень використання транзитного потенціалу держави та 

ресурсоефективності галузі.  

Мета роботи - аналіз стану транспортної системи України та пошук перспектив її розвитку 

в контексті кризових змін. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Україна розташована в географічному центрі 

Європи і тому у сфері міжнародних транспортних перевезень виходить далеко за межі своїх 

інтересів, оскільки, держава межує з шістьма країнами, пріоритети розвитку країни 

спрямовані на тісну інтеграцію з країнами Європейського Союзу (ЄС), а також з деякими 

країнами колишнього союзного утворення. 

Територія України характеризується високим коефіцієнтом транзитності і займає перше 

місце в Європі (коефіцієнт транзитності України – 3,75). 

Аналіз статистичних даних стверджує, що через територію України щорічно перевозиться 

більше 60 млн. т. транзитних вантажів (включаючи трубопровідний транспорт для 

перевезення рідких вантажів: нафта, газ, аміак тощо). 

mailto:ruslanturikow@gmail.com
mailto:ruslanturikow@gmail.com
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Експертна оцінка потенційних можливостей нашої країни становить в межах 220 млн. т. 

транзитних вантажів і це є стратегічною перспективою для її розвитку [1]. 

Відповідно до Транспортної стратегії України до 2020 року, на сьогодні галузь транспорту 

в цілому задовольняє потреби національної економіки та населення у перевезеннях, проте 

рівень безпеки, показники якості та ефективності перевезень пасажирів і вантажів, 

енергоефективності, техногенного навантаження на навколишнє природне середовище не 

відповідають сучасним вимогам [2]. Проте необхідно проаналізувати більш докладно стан 

транспортної галузі України. Проаналізуємо показники роботи транспорту за 2014-2015 рр. 

Невтішними є підсумки роботи транспорту України за ці роки. 

У 2015 р. вантажообіг підприємств транспорту становив 315,3 млрд.ткм, або 94,0% від 

обсягу 2014 р. 

 

 

 
Рисунок 1 - Вантажообіг  підприємств транспорту у 2014-2015 рр. 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

У 2015р. залізницями перевезено у внутрішньому сполученні та на експорт 294,3 млн.т 

вантажів, що на 9,5% менше, ніж у 2014 р. Перевезення хімічних і мінеральних добрив 

знизилося на 12,0%, нафти і нафтопродуктів – на 12,1%, чорних металів – на 14,1%, 

будівельних   матеріалів – на 16,0%, коксу – на 17,8%, брухту чорних металів – на 20,9%, 

кам’яного вугілля – на 23,0%. Разом з цим відправлення зерна та продуктів перемелу 

збільшилось на 14,1%, цементу й залізної та марганцевої руди – на 0,7%, лісових вантажів– 

на 0,3%.   

Таблиця 1 - Вантажні перевезення за 2014 рік
1
   

   Вантажообіг   Перевезено вантажів  

млн.т/км  у  % до 

2013р.  

млн.т  у  % до 

2013р.  

Транспорт  335151,7  89,2  671,2  89,9  

залізничний  209634,3  95,5  387,0  88,9  

автомобільний  37764,2  94,9  178,4  99,0  

водний  5462,3  118,5  6,0  103,0  

трубопровідний  82050,9  73,6  99,7  80,0  

авіаційний  240,0  88,3  0,1  84,5  
1
 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. 

Севастополь 
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Підприємствами транспорту перевезено 601,0 млн.т вантажів, що становить 89,4% від 

обсягів 2014 р. 

 

Таблиця 2 - Вантажообіг  підприємств транспорту у 2015 році 

 Вантажообіг Перевезено вантажів 

млн.ткм у % до 2014р. млн.т у % до 2014р. 

Транспорт 315341,8 94,0 601,0 89,4 

залізничний 194321,6 92,5 350,0 90,6 

автомобільний 34431,1 91,2 147,3 81,8 

водний 5434,1 100,1 6,4 108,4 

трубопровідний 80944,1 98,9 97,2 97,5 

авіаційний 210,9 88,2 0,1 87,9 

 

За підсумками 2015 р. порівняно з попереднім роком спостерігалося зменшення обсягів 

перекачки вантажів трубопровідним транспортом. Так, перекачка нафти скоротилася на 

0,6%, аміаку – на 1,9%, газу – на 2,9%. Разом з цим транзит газу зріс на 7,9%, нафти – на 

0,9%, аміаку – на 0,2%.   

За 2015 р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 97,3 млрд. пас.км, 

що становить 91,5% від обсягу 2014 р.  

 

 
Рисунок 2 - Пасажирооборот підприємств транспорту у 2014-2015 рр. 

(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду попереднього року) 

 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 5175,7 млн. пасажирів, або 87,7% від 

обсягу 2014 р.  

 

Таблиця 3 - Пасажирооборот підприємств транспорту у 2015 р. у порівнянні з 2014 р.  

  Пасажирооборот  Перевезено пасажирів  

млн.пас.км  у % до 2014р.  млн.  у % до 2014р.  

Транспорт  97280,7  91,5  5175,7  87,7  

залізничний
1
  35425,6  98,8  389,8  100,1  

автомобільний  34775,6  81,6  2259,8  77,6  

водний  22,3  53,1  0,6  96,9  

авіаційний  11362,4  98,1  6,3  97,4  

трамвайний  4238,1  98,7  738,3  95,9  

тролейбусний  6092,1  95,6  1080,5  98,5  

метрополітенівський 5364,6 96,5 700,4 96,5 
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Послугами пасажирського транспорту скористалися 2801,1 млн. пасажирів, або 92,7% від 

обсягу січня–липня 2015 р.  

На основі наведених даних можна зробити висновок про незначну стабілізацію ситуації на 

ринку транспортних перевезень. Хоча, в той же час, показники перевезень в країнах ЄС 

здебільшого зросли значно більше.  

Також проаналізуємо підсумки роботи автомобільного транспорту країни у 2015 році.  

Вантажообіг  автомобільного транспорту графічно представлено на рис. 5. Підсумки 

роботи автомобільного транспорту у 2015 році
1 

 

 

 
Рисунок 3 - Вантажообіг автомобільного транспорту за 2010-2015 рр. 

 

Як видно із рис. 5 вантажообіг автомобільного транспорту суттєво зменшився, тренд на 

зниження обсягів перевезень вантажів.  

У 2015 р. вантажообіг  підприємств, що експлуатували автомобільний транспорт (власний 

або орендований), становив 39,0 млрд.ткм
2
, з нього у міжнародному сполученні – 

8,6 млрд.ткм. Підприємствами, що експлуатували автомобільний транспорт, перевезено 

1,0 млрд.т вантажів, що становить 90,7% від обсягів 2014 р. 

 

Таблиця 4 - Пробіг автомобільного транспорту (млн. км) у 2015 р.   

  Вантажні 

автомобілі
 
 

Пасажирські 

автобуси  

Пасажирські 

легкові 

автомобілі  

Спеціальні 

автомобілі  

легкові  нелегкові  

Загальний пробіг – усього  5380,1  1872,9  3852,2  523,0  686,5  

у тому числі виконаний на           

бензині  883,4  221,1  2925,4  418,7  245,4  

дизельному паливі  3868,1  1416,4  626,2  74,8  356,3  

зрідженому нафтовому газі 374,6  48,7  264,5  26,1  51,7  

стисненому природному газі 251,2  186,7  36,1  3,4  33,1  

газодизельних автомобілях  2,8  x  x  x  0,01  

 

Потребує реформування система управління залізничним, морським та автомобільним 

транспортом, дорожнім господарством. Низьким є рівень безпеки перевезень.  

Головною причиною такого стану ТДК України стало порушення положень економічних 

законів, які регулюють процеси простого та розширеного відтворення основних виробничих 

фондів [3]. Транспорт, що є однією з найбільш фондоємних галузей господарства, вимагає 

для свого розвитку великих довгострокових інвестицій, і для забезпечення його сталої 

подальшої роботи необхідно залучити в галузь значні кошти.  

Другою системною причиною кризового стану транспортної галузі є те, що ринкові 

механізми наразі не стали основним її регулятором. Слаборозвиненими є механізми 
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конкуренції та самоорганізації транспортних підприємств, а державне регулювання ринку 

транспортних послуг є недостатньо ефективним.  

По-третє, світові тенденції розвитку товарних ринків, підвищення мобільності населення, 

глобалізаційні процеси та євроінтеграційні умови висувають нові вимоги до функціонування 

транспортних систем і ринків, проте державна політика щодо розвитку транспортної галузі 

не відповідає цим викликам [3].  

Корисним був би для України досвід Китаю в цій сфері, коли мега-проекти створення 

транспортної інфраструктури були наслідком співпраці держави і приватних 

компанійінвесторів [4].   

Створення, розвиток і експлуатація об'єктів транспортної інфраструктури – доріг, мостів, 

тунелів, портів, аеропортів – історично розглядалося як виняткова прерогатива держави. 

Однак в останні десятиліття ситуація змінилася.  

Сьогодні пріоритети розвитку дорожньої галузі мають бути уточнені виходячи із сучасних 

економічних і політичних реалій, а сама реформа управління дорожньою галуззю має бути 

переглянута, поглиблена та перейти в практичну площину реалізації. На сучасному етапі 

реалізації реформи дорожньої галузі можна виділити наступні основні проблеми, вирішення 

яких забезпечить впровадження ефективних механізмів розвитку системи доріг в Україні:  

1. Монополізм держави в сфері експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Саме 

в цій ситуації державно-приватне партнерство в будівництві доріг могло би зменшити цей 

негативний вплив.  

2. Критична нестача фінансових ресурсів для розбудови сучасної мережі доріг в Україні 

та утримання дорожньої інфраструктури в належному експлуатаційному стані.  

3. Неадекватність державних заходів регулювання та контролю перевезень масштабам 

та інтенсивності зростання експлуатаційних навантажень на автодороги України.  

ВИСНОВКИ. Світовим транспортним співтовариством впроваджуються інноваційні 

інформаційноуправляючі технології, побудовані на моделюванні інтегрованих транспортних 

систем: «персонал-транспортна інфраструктура-транспортні засоби». Інтегровані 

транспортні системи, у порівнянні зі звичайними, надають послуги з регулювання 

транспортними потоками на більш високому рівні взаємодії учасників процесу, з вищим 

рівнем безпеки та передачі повної інформації про стан та положення у просторі об’єктів в 

режимі реального часу. Впровадження таких інтелектуальних транспортних систем (ІТС) 

стало невід'ємною частиною TEN-T політики країн Європейського Союзу, а також Японії, 

Китаю, США, РФ та інших країн, поєднаних глобальною мультимодальною мережею 

поставки товарів «від дверей до дверей».  

Таким чином, шляхом упровадження інноваційних рішень, нових інформаційних та 

перевізних технологій на транспорті, а також технічного переоснащення підприємств галузі 

зможуть поступово забезпечитися ефективні перетворення і модернізація транспортної 

системи України, а інноваційні структурні зрушення сформують прогресивну 

організаційноправову модель функціонування транспортної системи України.  
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Аналіз навантажувально-розвантажувальних засобів та їх розвиток дозволив визначити та 

дізнатися раціональні види цих засобів, по принципу їх роботи, ефективності та 

комфортності використання, залежно від особливостей цих засобів на транспорті. 
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The analysis of loading and unloading means and their development allowed to define and learn 

rational kinds of these means, on the principle of their work, efficiency and comfort of use, 

depending on features of these means on transport. 

Key words: loading and unloading means, transport, efficiency of use. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. У сучасних процесах перевезень одну з головних властивостей 

відіграє те, на скільки якісно, обережно, а головне швидко буде здійснено навантаження 

(розвантаження) транспорту. Складовою та найбільш трудомісткою частиною транспортного 

процесу є навантажувально-розвантажувальні роботи (НРР), на виконання яких припадає не 

менше 35…40% всіх затрат на транспортування вантажів. Тому, цей процес є найбільш 

ефективним з використанням спеціальних засобів для НРР, що дозволяють зменшити затрати 

сил, енергії та часу роботи робітників та підвищити ефективність роботи на початкових, 

перевалочних та кінцевих пунктах доставки вантажу. Дуже важливо при цьому досягти 

збереження вантажів та, по можливості, при доставці сільськогосподарської продукції з поля 

виключити одночасне завантаження в кузови транспортних засобів супутнього вантажу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Навантажувально-розвантажувальні роботи – 

це комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їх 

навантажування за допомогою вантажопідіймальних кранів та машин, мобільних підйомників. 

Навантажувально-розвантажувальний засіб – машини, механізми та пристрої, що 

забезпечують механізоване навантаження, розвантаження, транспортування та складування 

вантажів у разі керування цими операціями з одного пульта. 

До вантажно-розвантажувального інвентарю та пристосувань відносяться перехідні 

(переїзні) містки, сходні драбини, лати, піддони, стелажі, аппарели, похилі, пристосування 

для відкривання дверей критих вагонів , закривання люків піввагонів і інше [1-2].  

Перехідні містки укладають для перекриття зазору між підлогою вагона і рампою складу. При 

збігу рівнів підлоги і рампи користуються плоскими містками. Якщо різниця в рівнях значна 

(250-400 мм), встановлюють так звані двох панельні містки. Довжина кожної панелі 1 800 мм, 

ширина 1 700 мм. Настил містка виконують з рифлених сталевих листів товщиною 5-6 мм. 

Лати (похилі) застосовують при вивантаженні з вагонів круглого лісу і інших катно-

бочкових вантажів. При переміщенні великовагових вантажів використовують лати більшого 

діаметра. До верхніх кінців лат за допомогою болтів кріплять гаки для захоплення за дверні 

рейки вагона. Лати можуть бути одинарними і подвійними. Одинарні лати встановлюють 

при переміщенні довгомірних вантажів, подвійні - при переміщенні короткомірних. 

mailto:oleksienkosergiy@ukr.net
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Піддони служать для пакетування на них вантажів і подальшої перевантаження пакетами 

за допомогою навантажувачів або візків. У складах застосовуються одно- і двох настільні 

піддони розміром в плані 800X1200 мм. Піддони можуть бути чотири західними, коли вила 

навантажувача можуть бути введені з будь-якого боку піддону, і двох західні, коли вила 

можуть бути введені тільки з двох протилежних сторін. 

Металеві аппарели застосовуються при навантаженні-вивантаженні великовагових 

вантажів, частіше на колісному гусеничному ходу, там, де відсутні високі платформи. 

Аппарели комплектуються з секцій. Торцова апарель складається з однієї секції, бічна - з 

чотирьох або більше секцій. Кожну секцію збирають з окремих елементів - марок. 

Тепер розглянемо засоби завдяки яким здійснюються НРР та переміщення вантажів до 

місць очікувань чи наступного виду транспорту для подальшого транспортування. 

Фронтальний навантажувач Т 156Б-09 - призначений для навантаження сипучих і 

дрібнокускових матеріалів [5] в транспортні засоби, вантажопідйомність складає 3 т., а 

висота навантаження 2,9 м. Автомобільний кран КС 4574А на шасі КрАЗ-65101 (КрАЗ-

65053) призначений для будівельних, монтажних та навантажувально-розвантажувальних 

робіт з максимальною вантажопідйомністю до 22,5 т., а висота підйому вантажу досягає 20 

м. Навантажувач тракторний універсальний ПТ призначений для навантаження і перевезення 

вантажів [5] на відкритих рівних площадках. Вантажопідйомність 1 т., висота підйому 

вантажу 2,8 м. У морських портах для переміщення контейнерів зазвичай використовують 

навантажувачі Телескоп-кран чи причальні крани-перевантажувачі що підіймають 

контейнери безпосередньо з кораблів.  

При розвантаженні та навантаженні вагонів на залізничних станціях використовують різні 

засоби базуючись на типі вагону. Для НРР вагонів з боковим під’їздом можна 

використовувати електронавантажувачі ЕП-103 (вантажопідйомність 1 т, висота підйому 

вантажу 2,8 м), для вагонів з відкритим верхом, наприклад для вугілля, використовують 

стаціонарні стрічкові конвеєри або бункерні ваги. Якщо необхідно завантажити труби або ліс 

на відкриті вагони застосовують кліщові захвати [6]. 

ВИСНОВКИ. Проаналізовано різні види навантажувально-розвантажувальних засобів на 

різних видах транспорту, від автомобільного до морського. У кожного з них є свої 

особливості для певного типу вантажу та роботи з ним. Всі ці засоби різної форми, мають 

великі розбіжності в габаритних розмірах, вантажопідйомності вантажів, але без них був би 

набагато складнішим процес навантаження розвантаження, що в свою чергу приводило до 

великих затрат часу, черг у пунктах навантаження (розвантаження) та важких умов праці для 

персоналу. Всі ці фактори впливали б на процес перевезення вантажів. Отже, сучасні засоби 

дозволяють спростити процеси навантажувально-розвантажувальних робіт, мають менші 

затрати але більшу частку механізації робочого процесу що є великою превагою перед 

ручною працею. 
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Розглянуті особливості розвитку транспортно-технологічних систем для сучасного стану 

розвитку економіки України. Досліджені особливі складові стратегії управління 
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Peculiarities of development of transport-technological systems for the current state of 

development of Ukraine's economy are considered. The special components of the strategy of 

transport and technological systems management and their influence on the efficiency of their 

functioning are studied. 

Key words: transport-technological system, logistic integration, strategic planning, intensive 

growth, integrated transport-logistic system. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Для сучасного етапу розвитку економіки України характерним є 

динамізм та ускладнення господарських зв’язків, що в свою чергу призводить до інтеграції 

підприємств різної галузевої спрямованості та створенню принципово нових взаємовідносин 

виробничих та транспортних підприємств, а саме створенню транспортно-технологічних систем. 

Застосування логістичних принципів допускає інтеграцію різнорідних процесів в єдиний 

процес. Особливості інтеграційних процесів в економіці найбільш чітко відображаються в 

інтеграційних логістичних системах, де транспортні та виробничі об’єкти взаємодіють для 

вирішення спільних господарчих задач, причому взаємодія здійснюється на всьому 

логістичному ланцюгу: виробництво, перевантаження, транспортування продукції всередині 

та ззовні інтеграційної логістичної системи. 

Транспортна система – це організаційна сукупність елементів транспорту та зв’язків між 

ними. Логістична система – це складна, структурована економічна система, що складається з 

окремих елементів – ланок, взаємопов’язаних в єдиному процесі управління матеріальними 

та супутніми потоками, завдання функціонування цих ланок об’єднані внутрішніми цілями 

організації бізнесу та (чи) зовнішніми цілями [1; 2]. Питання про включення екологічної 

складової в систему транспортного та логістичного управління розглядається в працях Т. 

Скоробогатової та Є. Мішеніна [3; 4].  

Логістична інтеграція зазвичай розглядається як спосіб, форма системоутворень в слабо 

структурованому середовищі, до якої відноситься й виробничо-комплексна, комерційна та інша 

економічна діяльність, яка дозволяє синтезувати логістичні системи на всіх рівнях економіки. 

Відмінність логістичної системи від транспортної в тому, що в ній об’єктом управління є 

процес створення матеріальних благ від початкового джерела сировини до кінцевого споживача 

готової продукції, в транспортній же системі об’єктом є процес доставки вантажу від виробника 

до його замовника. Таким чином, транспортна система лише сегмент або ланка логістичної 

системи, яка включає такі функціональні підсистеми як добувні, переробні, виробничі системи і 
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системи розподілу готової продукції. Транспортна система проявляє себе тільки у випадках 

передачі матеріального потоку з однієї функціональної підсистеми в іншу.  

Транспортно-технологічна система (ТТС) – це система, що містить комплекс 

взаємопов’язпних технічних, економічних, технологічних, організаційних і комерційно-

правових рішень, що забезпечують з найбільшою економічною ефективністю перевезення 

різних видів вантажів. На відміну від транспортних і логістичних систем в ТТС більша увага 

приділяється технічній і технологічній складовій транспортного процесу, тоді як в 

логістичній системі упор робиться на управління, велику інформатизацію і порівняльну 

економічність транспортного процесу. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Транспортно-логістична система є 

інтеграцією транспортної і складської в процесах розподілу продукції або постачання 

виробництва. Транспортно-логістична система сформуватися як для розподілу готової 

продукції, так і для постачання виробництва.  

Логістична інтеграція може здійснюватись як в межах окремого підприємства, так й за його 

межами, тобто за участю ряду взаємопов’язаних підприємств та організацій. Співвідносити їх 

лише за характеристиками транспортно-логістичної системи не зовсім коректно, оскільки 

логістична інтеграція далеко не завжди має чітко виражені форми організації. 

Складність управління інтегрованими транспортно-логістичними системами, обумовлена: 

1) управління інтегрованими логістичними системами здійснюються на декількох 

ієрархічних рівнях, що призводить до непередбачених ситуацій, коли інформаційні зв’язки 

недостатньо відлагоджені; 

2) управління вимагає одночасного та послідовного координування багатьох реалізуємих 

заходів, що викликає труднощі, коли деякі об’єкти системи знаходяться одночасно під 

впливом різних ієрархічних рівнів управління інтегрованої логістичної системи; 

3) процес управління елементами інтегрованої логістичної системи практично завжди 

здійснюється у відкритих соціальних системах та з врахуванням «людського» фактору. 

Використання інструментарію логістики в організації транспортування вантажів дозволяє 

покращити пропозиції транспортних послуг клієнтам. Можна виділити декілька видів перевезень: 

1) одновидові, що здійснюються одним видом транспорту (наприклад, трубопровідним); 

2) змішані, що здійснюються двома видами транспорту (наприклад, транспортування аміаку 

від заводу-виробника до насосної станції автомобільним транспортом, а далі трубопровідним); 

3) комбіновані – з використанням більш двох видів транспорту; 

4) інтермодальні, тобто змішані перевезення вантажів «від двері до двері», що 

здійснюються під керівництвом оператора за одним транспортним документом з 

застосуванням єдиної (скрізної) ставки; 

5) мультимодальні, коли оператор, що організує транспортування, несе відповідальність 

на всьому шляху незалежно від кількості використовуваних видів транспорту при оформлені 

єдиного транспортного документа; 

6) термінальні, що використовуються переважно в змішаних системах доставки вантажів з 

використанням вантажних терміналі(перевантажувальних комплексів); наприклад, транспортний 

ланцюг «виробництво – транспортування(залізничним, автомобільним, трубопровідним 

транспортом) – перевантаження (на судна) – транспортування (морським транспортом)». 

Застосування стратегії інтенсивного зростання ТТС передбачає збільшення обсягів 

транспортування, ринкової частки та прибутку шляхом інтенсифікації наявних ресурсів системи: 

1) Стратегія глибокого проникнення на ринок спрямована на розширення збуту існуючої 

транспортної послуги (наприклад, послуги з транспортування аміаку територією України) 

існуючим покупцям на нові перспективні ринки й надання нових транспортних послуг для 

нових споживачів, а саме: 

2) стратегія концентричної диверсифікації передбачає надання нових транспортних 

послуг, які за технологічними особливостями пов’язані з існуючими товарами; 

3) стратегія горизонтальної диверсифікації передбачає надання нових послуг, які 

технологічно не пов’язані з існуючими послугами, але орієнтовані на задоволення потреб 
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існуючих споживачів. Наприклад, надання підприємством, що здійснює послуги з 

транспортування аміаку трубопровідним транспортом, перевантаження аміаку на судна, 

тобто введення перевантажного комплексу в склад транспортної системи; 

4) стратегія конгломеративної диверсифікації передбачає надання нових послуг, що не 

пов’язані технологічно з існуючими послугами та орієнтовані на нові ринки збуту та споживачів. 

ВИСНОВОК. Таким чином застосування функціональних стратегій з інвестування та 

маркетингових стратегій управління ТТС гарантуватиме постійну орієнтацію на ринок, його 

кон’юктура за рахунок дослідження ринку та зворотного зв’язку. 
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ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПОЄДНАННЯ КІЛЬКОСТІ КОМБАЙНІВ І 

АВТОМОБІЛІВ ПРИ ЗБИРАННІ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС 

 

Jun Yang 
Ланьчжоуський технологічний университет (Китай) 

В.Г. Загорянський 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: zagor_vlad@ukr.net 

Аналіз функціональних особливостей перевезень під час заготівлі кукурудзи на силос 

автотранспортом районного АТП дозволив виявити основні недоліки і проблеми у 

транспортному процесі перевезень і показав необхідність вдосконалення технологічного 

процесу перевезення. Розроблена математична модель задачі визначення оптимальної 

кількості автомобілів у складі збирально-транспортної групи на заготовці кукурудзи на 

силос, проведено оптимізацію за розробленою моделлю, практична реалізація визначення 

оптимальної кількості автомобілів за даними господарств. 

Ключові слова: кукурудза, силос, врожай, збирання, вивезення, автотранспорт, модель. 
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An analysis of the functional features of transporting corn for silage for silage by the motor 

transport of the regional company of motor transport allowing the main shortcomings and problems 

in the transport process to be transported and showing the need for detailed technological process of 

transportation. The mathematical model of the determining the optimal number of cars at the 
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warehouse of the picking and transport group for harvesting corn for silage has been developed, 

optimization has been carried out for the broken model, practical implementation of the designation 

of the optimal number of motor vehicles on the base the data of the farms. 

Key words: corn, silage, crop, harvesting, transportation, motor vehicles, model. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Якісне, раціонально побудоване транспортне забезпечення 

силосозбирального комплексу напряму визначає ефективність його роботи, економію 

ресурсів, можливості підвищення його продуктивності. Засновані на сталості та кратності 

робочих циклів комбайнів і транспортних засобів (автомобілів) існуючі методи розрахунку в 

потребі автотранспорту [1] дають завищені результати. Так, використання залежності для 

визначення максимально потрібної кількості автомобілів у силосозбиральному комплексі [1]: 
 

 max

1
N l







, (1) 

де ρ = bT


/ pT


 – параметр комплексу, що залежить від відстані перевезень і врожайності; 

bT


 – середня тривалість завантаження транспортного засобу комбайном при даній 

врожайності (т/га), годин; pT


 – середня тривалість обернення транспортного засобу: поле – 

місце силосування – поле, годин; l – кількість комбайнів у комплексі, призводить до 

тривалого простою автомобілів, що неприпустимо в напружений період збиральних робіт. 

Адекватними реальному процесу транспортного обслуговування комбайнів будуть 

математичні моделі, засновані на випадковості величин pT


 і bT


 [2–4]. 

Мета роботи – підвищення ефективності транспортування автомобільним транспортом 

кукурудзи на силос шляхом розробки і впровадження моделі визначення необхідної кількості 

автомобілів у силосозбиральному комплексі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При розрахунку транспортного забезпечення 

можна використовувати метод оптимізації технічного обслуговування [5], вважаючи, що l 

комбайнів завантажують (обслуговують) N автомобілів. Для цього в рішенні задачі [5] 

потрібно прийняти R = 0 (немає резервування) і d = 1 (немає взаємодопомоги між 

комбайнами, тобто один комбайн завантажує транспортний засіб).  

Тоді ймовірності стану комплексу обчислюються за рекурентними формулами [5] 
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, (2) 

де Рn, n=0,…,N – ймовірність того, що n автомобілів завантажуються або його очікують. 

В якості критерію оптимізації можна прийняти середню сумарну тривалість одноразового 

простою комбайну і автомобіля: 

 minо ок отсt t t
  

   , (3) 

де окt


 и отсt


 – середні тривалості одноразового простою комбайна і автомобіля, годин [6]: 
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  ,     (4) 

де ηк и ηтс – відповідно коефіцієнти використання комбайнів і транспортних засобів:  
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   , (5) 

де l


 і r


 – відповідно середня кількість комбайнів, що завантажують автомобілі, і середня 

кількість автомобілів, які очікують завантаження. Їх можна обчислити за формулами [6]: 
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         , (6) 

де 0l


 – середня кількість комбайнів, що простоюють. 

Для оцінки достовірності пропонованих рішень можна використовувати вартісний 

критерій, рівний питомій вартості втрат урожаю від простою комбайнів і автомобілів: 
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де С


 – середня вартість 1 т силосної маси, грн/т; kд – коефіцієнт диференційованих втрат 

від простою машин, kд = 0,009 днів
-1

; Wк, Wтс – відповідно годинні продуктивності комбайна 

і транспортного засобу, т/год.: 

 
0,1 ,к к тс

p b

Р
W H B v U W

T T


 

 
    


, (9) 

де Н – ширина захвату комбайна, м; В – коефіцієнт використання ширини захвату жатки 

(В = 1,16 [2]); кv


 – середня робоча швидкість комбайна, км/год.; U


 – середня врожайність 

кукурудзи на силос, т/га; Р


 – середня вантажопідйомність транспортного засобу, т. 

ВИСНОВКИ. Таким чином, отримані за оптимізацією значення l і N, при яких цільові функції 

мінімальні, визначають оптимальне поєднання комбайнів і автомобілів в силосозбиральному 

комплексі. Розроблена оптимізаційна математична модель може бути реалізована у середовищі 

Microsoft Excel за допомогою інструменту Поиск решения (або у іншому, що має програмні засоби 

оптимізації). Вихідними даними при цьому будуть кількість силосозбиральних комбайнів, середня 

врожайність кукурудзи на силос, середня робоча швидкість комбайна, середня вартість 1 т 

силосної маси, вантажопідйомність автомобіля, його середня технічна швидкість, середня 

тривалість завантаження автомобіля комбайном, середня тривалість обернення автомобіля. 
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МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ РУХЛИВОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
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Вивчення закономірностей рухливості населення використовується для вирішення 

широкого кола транспортних і містобудівних завдань, наприклад, розвитку вулично-

дорожньої мережі, розробки й оптимізації маршрутів пасажирського транспорту. 

Актуальність даної проблеми в цей час гостро відчувається у великих містах України, у яких 

транспортна система багато в чому не задовольняє потреби населення. 

Ключові слова: анкетний метод, звітно-статистичний метод, натурний метод 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Потреба населення в пересуваннях визначається рівнем 

розвитку суспільства, його соціальною структурою, рівнем розвитку суспільного 

виробництва, укладом життя, характером розселення та інше. 

Для виявлення пасажиропотоків, і розподілу їх по напрямках, збір даних про зміни 

пасажиропотоків у часі проводять дослідження. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Методи які застосовують для дослідження 

можна класифікувати по ряду ознак. Так по тривалості охоплюваного періоду розрізняють 

дослідження систематичні та разові. Систематичні дослідження проводять щодня протягом 

усього періоду руху лінійні працівники служби експлуатації. Разові, або короткочасні 

обстеження по тій або іншій програмі, обумовленої поставленими цілями.  

По ширині охоплення транспортної мережі розрізняють суцільні й вибіркові дослідження. 

Суцільні дослідження проводять одночасно по всій транспортній мережі що обслуговує 

населений пункт. Вони вимагають великої кількості контролерів і лічильників. За 

результатами досліджень розв’язують питання функціонування транспортної мережі, та 

напрямки її розвитку, координація роботи різних видів транспорту, зміна схеми маршрутів, 

вибір видів транспорту відповідно до потужності пасажирських потоків. Вибіркові 

дослідження проводять по окремих районах руху або деяким маршрутам з метою 

розв’язання локальних проблем, та конкретних завдань [2]. 

На практиці для вивчення пасажиропотоку використовуються наступні методи: анкетний 

метод [1]; звітно-статистичний метод [1,2]; натурний метод [2]; автоматизований метод. 

Анкетний метод дослідження використовують із застосуванням анкет, зміст та кількість 

питань у яких залежить від мети обстеження. У ході анкетування або опитування населення 

одержують дані про рухливість населення, часу здійснення пересувань, витратах часу на 

пересування та їх структури.  

Найбільш застосовують два способи виконання досліджень. У першому анкети роздають 

за місцем проживання або роботи для заповнення, потім збирають та переводять в електрони 

вигляд. Другий варіант припускає проведення інтерв'ю безпосередньо в рухомому складі або 

на зупиночних пунктах. Найбільший ефект дає анкетне дослідження при опитуванні 

населення за місцем роботи основних пасажиро утворюючих і пасажиро поглинаючих 
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пунктів району, що обслуговується [3]. 

При звітно-статистичному методі дослідження збирають дані білетно-облікових листів, 

кількість проданих квитків. Крім проданих квитків, необхідно враховувати число осіб, 

перевезених по проїзних квитках, службовим посвідченням і осіб, що користуються правом 

безкоштовного пільгового проїзду, а також що не придбали квиток. 

Натурні дослідження реалізуються талонними, табличними, візуальними, силуетними й 

дослідними методами.  

Талонний метод дослідження пасажиропотоків дозволяє отримати інформацію про 

чисельність пасажиропотоку на довжині маршруту, часу й доби, про кореспонденції 

пасажирів, наповнення рухомого складу.  

У процесі обстеження обліковці на кожній зупинці, починаючи з кінцевої, видають всім 

пасажирам, що ввійшли, талони, попередньо відзначивши номер зупинки, на якій увійшов 

пасажир. Для кожного напрямку руху застосовуються свої талони, як правило, різних квітів, 

зі зростаючими або убутними номерами зупинок. При виході пасажири здають талони, а 

обліковці відзначають номер зупинки, на якій пасажир вийшов. При пересадженні пасажири 

надривають відповідний напис на талоні. На кінцевих зупинках обліковці здають 

контролерові використані талони за конкретний рейс і одержують нові.  

Табличний метод дослідження проводиться обліковцями, які розташовуються усередині 

автобуса біля кожних дверей. Обліковці забезпечуються таблицями обстеження, у яких, крім 

даних по автобусу, його виходу й зміні, вказуються номери рейсів у прямому й зворотному 

напрямках, час їхнього відправлення й зупинні пункти. По кожному зупинному пункті рейсу 

обліковці заносять у відповідні графи число пасажирів що ввійшли і вийшли, а потім 

підраховують наповнення на перегонах маршруту. Табличний метод можна застосовувати 

при систематичному й разовому, суцільному й вибірковому обстеженнях. 

Візуальний метод обстеження служить для збору даних по зупинних пунктах зі значним 

пасажиро обміном. Обліковці візуально визначають наповнення автобусів по умовній 

бальній системі, і ці відомості заносять у спеціальні таблиці відповідно до марки та моделі 

автобуса. Цей метод частіше застосовується при вибірковому обстеженні. 

Силуетний метод є різновидом візуального. Замість бальної оцінки наповнення автобусів 

застосовується набір силуетів по типах автобусів, що перебуває постійно в обліковців, які 

підбирають номер силуету, що збігає з наповненням автобуса, і заносять у таблицю. 

Кожному силуету відповідає певне число пасажирів, що переміщаються.  

Метод опитуванням пасажиропотоків припускає використання обліковців, які, 

перебуваючи в салоні автобуса, опитують вхідних пасажирів про пункт виходу, призначення, 

пересадження, мети поїздки й фіксують цю інформацію. Цей метод дозволяє одержувати 

дані про кореспонденцію пасажирів, що допомагає коректувати маршрути й розробляти 

організаційні заходи щодо зменшення часу пересадки пасажирів.  

ВИСНОВКИ. Застосування традиційних методів вивчення пасажиропотоків з ряду причин 

не дозволяє одержати якісний результат. Основними недоліками є: неможливість залучення 

для обстежень великої кількості обліковців; значні витрати на оплату праці обліковців і осіб, 

що здійснюють перевід отриманих даних у цифровий вигляд. Для цього розробляються й 

впроваджуються автоматизовані методи обстеження пасажиропотоків, що забезпечують 

одержання інформації в обробленому виді без залучення великої кількості людей, а також 

здатні зробити дешевше обстеження пасажиропотоків. 
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Проведено натурні дослідження двох нерегульованих перехресть з нерівнозначними 

напрямками в місті Харкові та одного виїзду з прилеглих територій в місті Одесі, в 

результаті чого визначені середні значення затримок транспортних засобів при повороті 

наліво з другорядного напрямку та з прилеглих територій з метою розробки заходів 

підвищення якості організації дорожнього руху. 

Ключові слова: інтенсивність руху, затримки транспортних засобів, організація руху на 

нерегульованих перехрестях, організація руху при виїзді з прилеглих територій. 

 

RESULTS OF FIELD STUDIES OF TRAFFIC DELAYS AT UNREGULATED 

INTERSECTIONS 
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O. Bieletska 
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National Polytechnic University» 

E-mail: Olya.Krasotova@gmail.com 

Field studies of two unregulated intersections with unequal directions in the city of Kharkov and 

one exit from the adjacent territories in the city of Odessa were carried out, as a result of which the 

average values of vehicle delays when turning left from a secondary direction and from adjacent 

territories were determined in order to develop measures to improve the quality of road movement. 

Key words: traffic intensity, vehicle delays, traffic organization at unregulated intersections, 

traffic organization when leaving the adjacent territories. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Метою визначення затримок транспорту на перехрестях є 

оцінка та розробка ефективних заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

дорожнього руху. Методи оцінки затримок транспорту на нерегульованих перехрестях 

можна об'єднати в дві групи: засновані на даних емпіричних досліджень і різні аналітичні 

моделі. Методи першої групи дозволяють вирішити завдання для обраних локальних 

об'єктів, але характеризуються достатньою високою точністю. Перевагами методів другої 

групи є універсальність і гнучкість в застосуванні, а недоліком  їх відносно низька точність 

результатів оцінки. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для отримання вихідної інформації для 

розрахунку затримок автомобілів було проведено відеоспостереження за транспортними 

потоками на нерегульованих перехрестях міста Харкова: вул. Леся Сердюка  вул. Ново-

Солонецька і вул. Салтівське шосе  вул. 7-ї Гвардійської Армії; міста Одеси: виїзд з 

прилегих придомових територій по вул. Ак. Заболотного між вулицями Ак. Сахарова та 

Семена Палія. 

Відеоспостереження було організовано таким чином, щоб була можливість зафіксувати 
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рух автомобілів у всіх напрямках. Спостереження за існуючим трафіком проводилося в 

Харкові в ранковий період «пік» (7: 30  8: 30) будніх днів тижня (з понеділка по п'ятницю, 

включно, 31.03.2020  04.04.2020).  

Відеоспостереження в місті Одеса також було організовано таким чином, щоб була 

можливість зафіксувати рух автомобілів у всіх напрямках на перехресті. Відеофіксація 

проводилась в світлий час доби, у вечірній період «пік», саме з 19:00 до 20:00 протягом 

чотирьох будніх днів з 01.06.2020 по 04.06.2020 (з понеділка по четвер включно).  

В результаті обробки матеріалів натурних досліджень трафіку на обраних перехрестях 

встановлені середні значення інтенсивності руху автомобілів за ранковий період «пік» 

будніх днів тижня в місті Харків, результати наведені на рис. 1 та в місті Одеса (рис. 2). 

 

    
   а       б 

Рисунок 1  Картограмма інтенсивності руху автомобілів на перехрестях в м. Харків: 

а  перехрестя вул. Леся Сердюка  вул. Ново-Солонецька; б  перехрестя 

вул. Салтівське шосе  вул. 7-ї Гвардійської Армії 

 

 

 
Рисунок 2  Картограмма інтенсивності руху автомобілів на перехресті в м. Одеса 

 

ВИСНОВКИ. Подальшим напрямком досліджень є розробка методики розрахунку 

затримок автомобілів на нерегульованих перехрестях з різними варіантами організації руху 

на них. 
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ВПЛИВ ПОТОКІВ ЗОВНІШНЬОГО ТРАНСПОРТУ НА ЗАВАНТАЖЕНІСТЬ 

ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ 

 

М.Є. Кристопчук 
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E-mail: buchak_m19@nuwm.edu.ua 

Проведено аналіз результатів досліджень параметрів впливу розміщення об’єктів 

транспортної інфраструктури, зокрема автовокзалів та транспортно-пересадкових вузлів в 

плані міста, на просторовий розвиток міста залежно від планувальних особливостей 

транспортної мережі. Встановлено, параметри функціонування автовокзалів та їх вплив на 

формування транспортних потоків та розподіл пасажирських кореспонденцій на маршрутній 

мережі міста. 

Ключові слова: транспортні потоки, пасажирські потоки, транспорт, інфраструктура, 

моделювання. 

 

INFLUENCE OF EXTERNAL TRANSPORT FLOWS ON ROAD NETWORK LOADING 

 

M. Krystopchuk 
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N. Buchak 
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The analysis of the results of research on the influence parameters of the placement of transport 

infrastructure objects, in particular bus stations and transport and transfer points in the city plan, on 

the spatial development of the city, depending on the planning features of the transport network. It 

is established that the parameters of the functioning of bus stations and their influence on the 

formation of traffic flows and the distribution of passenger correspondence on the city's route 

network. 

Кey words: traffic flows, passenger flows, transport, infrastructure, modeling. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Важливими елементами транспортної інфраструктури міста є 

вокзали. Від раціонального розміщення об’єктів транспортної інфраструктури у містах 

багато в чому залежать ефективність використання різних видів транспорту, рівень 

транспортного обслуговування населення, просторовий розвиток міста та комфортність 

міського середовища. 

Мета роботи – дослідити вплив просторового розташування інфраструктурних об’єктів на 

формування транспортних потоків на вулично-дорожній мережі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Автори [1-3] терміном «транспортна 

інфраструктура» описують підсистему, без якої неможливе функціонування будь-якого 

міста, у зв’язку з цим саме  місто  розглядається  як  високоефективна,  організована система  

руху,  яка  раціонально  взаємозв’язує  простір  і  процеси,  які впливають на соціальну 

діяльність мешканців міст.  

Системи міського пасажирського транспорту займають особливе місце в загальній 

структурі пасажирського сполучення [4]. Аналіз розміщення транспортно-пересадочних 

вузлів [1-3,5] у містах вказує, що головні вузли знаходяться переважно поблизу 

загальноміського центру (і в самому центрі), а також в серединній, рідше, у периферійній 
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зонах міста.  

На розміщення транспортно-пересадочних вузлів на плані великого міста з переростанням 

їх в суспільно-транспортні центри багато в чому впливає розташування вокзалів різних видів 

зовнішнього транспорту (залізничного, морського, річкового, автомобільного і повітряного), 

що є також найважливішими міськими пересадочними вузлами. 

Для розвантаження найбільш напружених ділянок транспортної мережі вкрай необхідне 

залучення автобусів великої і особливо великої місткості. Одним із шляхів виходу із цієї 

ситуації є формування раціональної маршрутної системи міста. Під час формування 

раціональної маршрутної системи міста [1-4] мають бути враховані наступні вимоги: міські 

маршрути повинні зв’язувати найкоротшим шляхом пасажироутворюючі пункти міста, 

промислові підприємства, вокзали, ринки, центр міста тощо; кількість маршрутів має 

відповідати потребі пасажирів у безпересадочних сполученнях; рівномірна завантаженість 

маршрутів по всій довжині; скоординованість міських маршрутів з приміським сполученням. 

Завантаження транспортної мережі визначається кількістю транспортних засобів, які 

використовують для руху кожен елемент мережі. Моделювання завантаження полягає в 

розподілі міжрайонних кореспонденцій за конкретними шляхами, що з’єднують пари 

районів. Вихідними даними виступає набір матриць кореспонденцій, що відносяться до 

переміщень різних видів або різних класів користувачів.  

Відомі два підходи до моделювання розподілу транспортних потоків: нормативний та 

дескриптивний. У нормативних моделях розподіл транспортних потоків здійснюється на 

основі оптимізації деякого глобального критерію, що характеризує ефективність роботи всієї 

мережі. Як правило це виражена в тій або іншій формі мінімізація сумарних витрат [3,5].  

Місце і значення транспортно-комунікаційного вузла в функціонально-просторовій 

структурі міської зони супроводжується цілим рядом факторів: щільністю забудови, 

чисельністю постійного населення, рівнем розвитку наземного і позавуличного транспорту, 

наявністю резервних територій для забудови, які визначають функціональне і об’ємно-

просторове планування вузлів. Однак, при виборі місць розташування об’єктів транспортної 

інфраструктури, які забезпечують взаємодію транспортних потоків індивідуального, 

громадського пасажирського транспорту та перерозподілу пасажирських кореспонденцій у 

транспортно-пересадочних вузлах, слід розглядати комплексні моделі, з можливістю 

оптимізації деякого глобального критерію, що характеризує ефективність роботи всієї 

мережі. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ І ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ 
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Наведено розрахункову оптимізаційну модель визначення потреби в транспортних 

засобах аграрних господарств. Визначений оптимальний склад машино-тракторного парку, 

що забезпечує виконання усього об’єму робіт в господарстві. Підготовка початкової 

інформації для вирішення завдання полягає в складанні графіку перевезень. На його основі 

складаються технологічні карти на перевезення вантажів тракторними поїздами і 

автомобілями, які можуть бути оброблені з використанням програмного забезпечення. 

Ключові слова: автотранспорт, машино-тракторний парк, тракторні потяги, аграрні 

господарства, графік перевезень, технологічна карта, модель, оптимізація. 
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Тhe computational optimization model for determining the need for transport means of 

agricultural enterprises is presented. The optimal composition of the machine and tractor fleet has 

been determined, which ensures the implementation of the entire volume of work on the farm. The 

preparation of the initial information for solving the problem consists in drawing up a transportation 

schedule. On its basis, technological maps are drawn up for the transportation of goods by tractor 

trains and cars, which can be processed using software. 

Key words: motor transport, machine-tractor park, tractor trains, agricultural farms, 

transportation schedule, technological map, model, optimization. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Визначення потреб в транспортних засобах має ряд 

особливостей, які необхідно врахувати при плануванні розміру і складу транспортного парку 

аграрних господарств. У сільському господарстві є широка можливість використати на 

вантажоперевезеннях тракторні потяги, ряд технологічних операцій виконується тільки із 

застосуванням тракторних причепів (наприклад, транспортування зелених кормів від 

косарки-подрібнювача). Тому задача про склад транспортних засобів нерозривно пов’язане з 

питанням використання усього машино-тракторного парку (МТП). Тракторні потяги можуть 

виявитися ефективнішими за автомобілі й на інших транспортних роботах за умови, що в 

господарстві будуть не зайняті в полі трактори. Отже, потреба в автомобілях залежатиме від 

наявності не завантажених в рільництві самохідних шасі і тракторів. 

Сезонність сільськогосподарського виробництва, неспівпадіння між часом виробництва і 

робочим періодом, обумовлюють напругу і спади у використанні технічних засобів. Це 

змушує, з одного боку, досить широко застосовувати на перевезеннях тракторні потяги, а з 

іншого – залучати автотранспорт загального користування.  
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Слід враховувати також неоднорідність перевезень за характером вантажів і відстань їх 

переміщення, різноманітність способів перевезень. Таким чином, завдання визначення 

потреби в рухомому складі аграрних підприємств виявляється досить складним.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Вирішувати ці задачу в рамках задачі 

визначення оптимального складу МТП, що забезпечує виконання усього об’єму робіт в 

господарстві, у тому числі й транспортних, з найменшими приведеними витратами, не 

завжди можливо. З достатньою точністю потреба в транспорті, оптимальний склад парку і 

план його використання можуть бути визначені за умови, що перевезення здійснюються 

тракторами, вільними від польових робіт автомобілями. 

При цьому розглядаються усі транспортні роботи, включаючи і ті, на яких автомобілі не 

застосовуються. Тоді умови завдання запишуться в наступному вигляді: 

 

  (1) 

 

де  – транспортні засоби, що являються власністю господарства; 

- транспортні засоби, шо притягуються з боку;  k – 

розрахунковий період впродовж якого виконуються перевезення;  – вид 

перевезення, що виконується у господарстві;  – продуктивність -го транспортного 

засобу на і-му виді перевезення в s-й період;  – потреба в -м транспортному засобі на і-

му виді перевезення в s-й період;  – кількість тракторних потягів, що плануються на і-му 

виді перевезення і агрегатуються з тракторами, вільними в s-й період від польових робіт. 

Об’єм перевезень l-го виду, що планується на s-й період, повинен виконуватися у 

встановлений термін усіма технологічно прийнятними транспортними засобами. Необхідна 

кількість транспортних засобів j-ї марки складе:  

 

  (2) 

 

де j = 1,2,…, n – число марок транспортних засобів;  – число транспортних засобів j-ї 

марки, використовуваних у  -му транспортному засобі. 

Таким чином, потреба господарства в транспортних засобах j-й марки визначається по 

найбільш напруженому періоду. 

Цільова функція: 
 

  (3) 

 
 

де  – прямі витрати на експлуатацію без відрахувань на реновацію транспортних 

засобів;  – вартість виконання і-го виду перевезень ц-м транспортним засобом, що 

притягається з боку; Аj – коефіцієнт відрахуванні на реновацію автомобілів j-ї марки; Е – 

коефіцієнт капіталовкладень; Бj – балансова ціна автомобіля j-ї марки. 

Значення невідомих не можуть бути негативними: 

 

  (4) 

 

Для тракторних транспортних агрегатів і самохідних сільськогосподарських машин 

вартість використання розрахункового періоду s визначається за формулою 
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 , (5) 

 

де  – число робочих днів в s-м періоді;  – тривалість робочого дня, год.;  – 

балансова вартість автомобіля j-ї марки, що входить в -й тракторний потяг, грн.;  – 

частка відрахувань на ремонт автомобіля, %;  – нормативне завантаження автомобіля, год.; 

 – зарплата за годину і-ї роботи, грн.; Ц – комплексна вартість ПММ, грн/кг;  – 

витрати палива на -му тракторному поїзді на і-му виді перевезень, кг/год.;  – інші 

витрати за годину і-ї роботи ц-го тракторного потягу, грн. 

Вартість використання автомобілів за s-й період визначається за формулою 
 

 , (6) 
 

де  – година ставка водія, грн.;  – відстань перевезення, км;  – середня технічна 

швидкість руху автомобіля, км/год.;  – час навантаження і розвантаження ц-го 

автомобіля на і-й роботі, год.;  – витрати на 1 км пробігу автомобіля на і-й роботі, грн.;  

– номінальна вантажопідйомність автомобіля, т,  – коефіцієнт використання 

вантажопідйомності;   – витрати на 1т‧ км і на 1 рейс, грн. 

Продуктивність автомобіля або тракторного потягу за розрахунковий період буде 

 

  (7) 

 

Підготовка початкової інформації для вирішення завдання полягає в складанні графіку 

перевезень, а на його основі технологічних карт на перевезення вантажів тракторними 

потягами і автомобілями. Для вантажів, пов’язаних з проведенням сільськогосподарських 

робіт, графік перевезень складається на підставі агротехнічних карт по обробці відповідних 

культур, а для інших вантажів – на основі інформації про об’єм і терміни їх транспортування.  

Виходячи з графіку перевезень, складають технологічні карти на перевезення вантажів 

авто- і тракторним транспортом. Технологічні карти – таблиці, в яких вказані вид перевезень, 

умови їх виконання, початкова інформація, необхідна для складання економіко-математичної 

моделі і реалізації її на комп’ютері. Ручна підготовка інформації закінчується складанням 

технологічних карт. Усі роботи, пов’язані з розрахунками на комп’ютері і розшифровкою 

результатів, обчислення коефіцієнтів, розбиття на періоди, складання рівнянь і формування 

матриці, складання графіків завантаження транспортних засобів і оптимального плану їх 

використання повністю автоматизуються. Результати видаються у вигляді готових форм. 

ВИСНОВКИ. Розроблена модель пристосована для масових розрахунків потрібної 

кількості і складу транспортних засобів сільськогосподарських підприємств із схожою 

номенклатурою вантажів, що перевозяться. Для таких розрахунків складається розширена 

технологічна карта з переліком  усіх транспортних робіт, здійснюваних в групі господарств, 

що розраховується. При цьому підготовка інформації для кожного даного господарства 

полягатиме тільки у вказівці номера роботи, об’єму і терміну її виконання. 
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ВИБІР СПОСОБУ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ 

ЗАСОБОМ 

 

В.В. Литовченко, М.В. Підгорний 

Черкаський державний технологічний університет 
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При застосуванні сучасних систем керування транспортних засобів приділяється увага 

мехатронним системам, як різновид автономних систем. Обираючи спосіб проектування 

систем, необхідно наділяти транспортному засобу таких властивостей, як: адаптації 

інформатизації та інтелектуалізації. Переважна більшість існуючих методів, засобів чи 

способів проектування, виконують вказану задачу частково. Максимально наближений до 

прийнятного, за своїми рішеннями, такий спосіб, як – нейронні мережі. Але існують їх 

різновиди, що вказує на різноманіття області застосування цього математичного апарату. І 

орієнтує проектанта систем на чітко визначену структуру майбутньої системи керування 

транспортним засобом. 

Ключові слова: нейронні мережі, штучний інтелект, мережі Петрі, нечітка логіка, 

адаптивна резонансна теорія. 

 

CHOICE OF METHOD PLANNING OF SYSTEM CONTROL ON TRANSPORT 

 

V. Litovchenko, М. Pidgorny 

Cherkasy state technical university 

E-mail: akronimail@gmail.com, pmv1971pmv@gmail.com 

When using modern vehicle control systems, attention is paid to mechatronic systems, as a kind 

of autonomous systems. Choosing a method of designing systems, it is necessary to endow the 

vehicle with such properties as: adaptation, informatization and intellectualization. The 

overwhelming majority of existing methods, tools or design methods partially fulfill this task. 

Acceptable, in its solutions, is such a method as - neural networks. But the existence of their 

varieties indicates the diversity of the scope of this mathematical apparatus. And it orientates the 

system designer to a clearly defined structure of the future vehicle control system. 

Кey words: neural networks, artificial intelligence, Petri nets, fuzzy logic, adaptive resonance 

theory. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Сучасні транспортні засоби (ТЗ) для доріг загального 

призначення – це надскладні системи, які сформовані з механічних, мехатронних, пнемо- 

гідравлічних, електронно-обчислювальних та інформаційних підсистем. Кожна з них 

повинна узгоджено співіснувати та співпрацювати, як між собою, так і з навколишнім 

середовищем та водієм-оператором. Масив даних для обробки інформації та прийняття 

рішень в декілька разів перевищує масив інших ТЗ (авіація, водний, спеціальний, тощо). Сам 

процес експлуатації ТЗ ускладнюється за рахунок ускладненості архітектури систем 

керування ТЗ. Переважна більшість систем керування сформована на обмежену кількість 

об’єктно-оріентованих факторів при написанні програм керування чи алгоритму управління. 

Такого роду структура системи основана тільки на людському чиннику, на проведених 

дослідженнях та передбачених варіаціях подій, яких є висока ймовірність виникнення. Але 

синтез факторів формує непередбачувані події для подальшої їх ідентифікації та прийняття 

рішення, чи то водієм, чи то системою керування. Тому на початковому етапі створення 

систем керування ТЗ – проектування, важливо обрати такий спосіб, який передбачає 

усунення людського фактору в подальшому, який наділяє систему керування інтелекту. Це 

дає змогу створеній системи своєчасно адаптуватись до навколишнього середовища та 

психофізичних властивостей водія, для оперативного та оптимального рішення. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В автомобілебудівній галузі розглядається 

група факторів, що формують інтелектуальну систему співіснування ТЗ з людиною [1]. Вона 

розподілена на кластери. Сучасний ТЗ, окрім виконання своєї основної експлуатаційної 

властивості – переміщення в просторі, в сьогоденні наділяється новою – інтелектуалізацією 

[2, 3]. З розвитком інформаційних, мехатронних, інтелектуальних, електронних технологій, 

такий об’єкт, як транспорт, набуває значення, як середовище життєдіяльності людини. На ТЗ 

накладаються ряд нових чинників, які вже відносяться до інформатизації та інтелектуалізації. 

Метасистема (рисунок 1) відомих чинників подається в виді графу пов’язаних між собою 

процесів, що відносяться до інтелектуальних властивостей ТЗ. 

 

 
Рисунок 1 – Граф розподілу процесів інтелектуалізації транспортних засобів 

 

Наведений граф узагальнює інформаційні та інтелектуальні системи транспортних засобів 

на чотири квадранти: 

• Взаємозв’язаність; 

• Мобільність; 

• Автономність; 

• Мехатроніка. 

До складу вказаної системи відносяться підсистеми, які виділені окремим колом: 

• Телематика; 

• Програмно – апаратне забезпечення транспортного засобу та засоби безпеки людини 

(ПАЗ та безпека); 

• Користувацький інтерфейс між людиною та програмно – апаратним забезпеченням; 

• Засоби розпізнавання голосу та жестів (ЗРГЖ); 

• Системи моніторингу та навігації; 

• Засоби та пристрої автономності (ЗПА); 
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• Логістика та перевезення; 

• Системи координації руху та лізінг; 

• Системи розподілу та прийняття рішень на зміну умов експлуатації; 

• Мехатронні засоби акумуляції та розподілу інформаційного потоку, робочих та 

керуючих зусиль та енергії ТЗ; 

Окремими «плямами» на даному графі виділено реалізовані чинники інтелектуальної 

системи. За результатами досліджень їх діаметр співставлений зі значимістю в глобальній 

інтелектуальній системі транспортного потоку. 

Рівень автоматизації систем керування ТЗ, залежить від програмно-апаратного, 

мехатронного та інформаційного забезпечення. Сучасна тенденція розвитку інтелектуальних 

транспортних систем (ІТС), направлена на набуття додаткових якостей та властивостей 

технічної експлуатації автомобілів (ТЕА). 

Сучасна ІТС – це сукупність взаємопов’язаних об’єктів, які мають різні властивості: 

людина, механічні та мехатронні засоби, програмно-апаратне забезпечення, інформація, 

обладнання, установи надання послуг тощо. Заради уникнення конфлікту при їх взаємодії, 

необхідно, щоб вони адаптувались (пристосовувались) один до одного та співіснували в 

одному середовищі. 

 

 
Рисунок 2 – Структурна схема розподілу сигналів керування транспортного засобу 

 

Численні дослідження показують (рисунок 2), що при створенні ІТС, основною задачею є 

реалізація непорушного взаємозв’язку, між людиною та ТЗ. Таким чином, залежність 

процесу керування автомобілем від психофізіологічного стану водія створює труднощі у 

вирішенні цієї задачі. Усунення цієї залежності треба шукати на шляху автоматизації руху 

автомобіля, зберігаючи при цьому право на прийняття пріоритетних рішень водія. 

Кожен рівень призначений для вирішення власних конкретних проблем [4]. Тактичний 

рівень відповідає за збереження безпечної дистанції, контроль швидкості і траєкторії руху 

автомобіля. Кожне з цих завдань можна розбити на простіші, ієрархічно пов'язані підзадачі. 

На найнижчому рівні ієрархії знаходяться: контроль швидкості, гальмівний контроль і 

рульове управління. Середній рівень ієрархії дозволяє вирішувати проблеми контролю 

швидкості і напрямку руху автомобіля. Найвищий рівень ієрархії вирішує проблеми 

контролю бічного зсуву автомобіля відносно заданої траєкторії і дистанційного контролю до 

автомобіля попереду. На тактичному рівні управління надається інформація про обмеження 
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швидкості, безпечну відстань до автомобіля і потрібну траєкторію. 

Операційний рівень вирішує проблеми, пов'язані з безпечним моніторингом за заданим 

маршрутом руху. Він несе відповідальність за прийняття рішення, щодо обігнати машину 

попереду, проаналізувати дорожню обстановку, прийняти рішення про зміну смуг руху, 

змінити швидкість і безпечну відстань до автомобіля попереду. Стратегічний рівень 

здійснює прокладання оптимального маршруту руху при бажаних межах часу в дорозі та 

витрат на пальне з урахуванням заторів різних вулиць та основних магістралях міської 

дорожньої мережі, встановлення швидкісних обмежень тощо. При цьому, в будь-який 

момент часу водій може втрутитись в процес керування ТЗ. 

При проектуванні комплексних систем керування транспортним засобом застосовуються: 

мережі Петрі [5], нечітка логіка [6], нейронні мережі [7, 8] та інше. Сучасні системи 

керування транспортним засобом (ТЗ) орієнтовані на вирішення декількох задач. Це 

полегшення процесу керування ТЗ та автоматизація процесів передачі керуючих сигналів, 

від одного робочого вузла, до іншого. При реалізації умов адаптації між собою, складових 

системи «людина-ТЗ-навколишнє середовище», реалізовуються вказані умови одночасно. 

Також, технічна система діє, як штучна система, протилежно направлена по природі дії 

людини. Виникає необхідність адаптувати штучні системи до природної поведінки людини. 

Тобто створити умови існування системи «людина-ТЗ-навколишнє середовище», як 

найбільш прийнятні до умов поведінки людиною. Розглянемо більш детально, як кожен 

спосіб реалізовує вказані умови. 

Перш ніж синтезувати алгоритми оцінювання, управління і адаптації, доцільно розглянути 

можливість здійснення цих процесів для заданого об'єкта або системи. Ці можливості в 

значній мірі виявляються при вивченні таких властивостей системи, як спостережливість, 

ідентифікація, керованість і адаптивність. Моделюючі можливості математичного апарату 

мереж Петрі (МП) дозволяють описувати широке коло складних систем управління. Тому 

питання подальшого дослідження моделей на базі МП є актуальними з точки зору як теорії, 

так і практики. Як приклад може бути наведена модель нейронної системи на базі МП [5], 

яку можна розглядати як опис адаптивної оптимальної системи автоматичного управління, а 

процес навчання - як оптимальне управління нейронною мережею (об'єктом управління). 

Розглянемо можливості нечітких множин при проектуванні штучного інтелекту системи 

керування ТЗ. Для кожного з кластерів породжується початкова база правил і набори 

функцій приналежності системи нечіткого виведення для всіх нечітких змінних (термів) 

кожної з лінгвістичних змінних, з якої певним чином генерується початкова популяція баз 

правил і наборів функцій приналежностей. За результатами великої серії експериментів, 

проводиться коригування баз правил і точного виду трикутних нечітких чисел, що описують 

нечіткі змінні (терми), складові та вищевказані лінгвістичні змінні. Система нечіткого 

виводу має набір баз правил. Для перемикання між базами правил і режимами 

функціонування систем нечіткого виводу, а також для кращої адаптації до мінливих умов 

навколишнього середовища (для виділення нових кластерів-ситуацій) необхідно 

використовувати нечіткі множини в нейронних мережах [6]. Пропонується до огляду два 

види нейронних мереж, які по структурі та призначенню найбільш підходять до реалізації 

умов оцінювання, управління і адаптації системи керування ТЗ. Це: зростаючі нейронні 

мережі та клас мережі адаптивної резонансної теорії. 

При інтелектуальному адаптивному управлінні ТЗ на маршруті в порівнянні з 

неінтелектуальним управлінням базовими характеристиками, можна досягти поліпшення 

основних експлуатаційних параметрів. Зростаючі нейронні мережі - мережа непостійній 

структури. У процесі її функціонування, за спеціально визначеними правилами до мережі 

додаються нові вершини зв'язку і видаляються старі, таким чином, система здатна 

узагальнювати і класифікувати знання і створювати асоціативні зв'язки між різнорідними 

даними [7]. 

Мережа адаптивної резонансної теорії (АРТ) представлявляє собою векторний 

класифікатор. Вхідний вектор класифікується в залежності від того, на якій з безлічі раніше 
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запам'ятованих образів він схожий. Своє класифікаційне рішення мережа APT виражає в 

формі збурення одного з нейронів, шару який розпізнає образи. Якщо вхідний вектор не 

відповідає жодному з запам'ятованих образів, створюється нова категорія за допомогою 

запам'ятовування образу, ідентичного новому вхідному вектору. Якщо визначено, що 

вхідний вектор схожий на один з раніше існуючих векторів з точки зору певного критерію 

подібності, вектор, який належить пам’яті буде змінюватися (навчатися) під впливом нового 

вхідного вектора таким чином, щоб стати більш схожим на цей вхідний вектор. Існуючий 

образ не буде змінюватися, якщо поточний вхідний вектор не опиниться досить схожим на 

нього. Таким чином вирішується дилема стабільності-пластичності. Новий образ може 

створювати додаткові класифікаційні категорії, однак новий вхідний образ не може змусити 

змінитися існуючу пам'ять [8]. 

ВИСНОВКИ. Оптимальним способом проектування інтелектуальної системи керування 

транспортним засобом, для реалізації об’єктно-орієнтованих задач, прогнозування подій та 

прийняття рішень, є системи в яких застосовуються нейронні мережі. Завдяки своєму 

людському прототипу – нейрон, вони по структурі та функціональності наближені до 

природи людини, тим саме легко адаптовані до людини. При правильному виборі 

математичного апарату мережі, нейронна мережа адаптована до системи «людина-ТЗ-

навколишнє середовище». Немає доцільності застосовувати складові та об’єкти керування, 

такі як мережі Петрі та нечіткі множини. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Одним із напрямів підвищення ефективності залізничних 

перевезень в Україні є підвищення точності руху поїздопотоків. В межах стратегії 

впровадження в Україні концепції “точної залізниці” важливим є розробка методів 

підвищення надійності графіка руху поїздів. Діючі процедури складання графіка руху поїздів 

для залізничної мережі України не передбачають його дослідження на стійкість при різних 

варіантах затримок поїздів. Це призводить до збоїв в експлуатації, зменшення дільничної 

швидкості поїздів та неможливості зменшення впливу таких збоїв на загальну систему руху. 

Для можливості уникнення каскадів затримок в графіку руху поїздів важливо закладати у 

графік руху поїздів резерви часу, що є компенсаційним часом у нитці графіку для 

можливості прискорення руху поїзда та здійснення операції – нагін для введення поїзда, що 

запізнювався у графік руху та зменшення впливу затримки на інші поїзди. В даному 

дослідженні запропоновано сформувати підхід для встановлення раціональних параметрів 

резервів часу у нитках графіка поїздів різних категорій на основі моделювання 

розповсюдження затримок поїздів в залізничних мережах без дотримання розкладу руху, до 

яких відносяться залізнична мережа України. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В межах вирішення поставленого завдання 

щодо моделювання розповсюдження затримок поїздів на макрорівні функціонування 

залізничної мережі в роботі запропоновано представити топологію залізничної мережі, що 

складається з залізничних станцій та дільниць між ними у вигляді неорієнтованого графу. 

Динаміку процесу розповсюдження затримок поїздів в мережі запропоновано представити як 

процес розповсюдження інфекційних хвороб через зараження, а одужання можна розглядати 

як відновлення руху після затримки. Таким чином, процес розповсюдження затримок поїздів 

на мережі запропоновано формалізувати за допомогою модифікованої математичної SIR-

моделі (англ., Susceptible-Infected-Removed model), що враховує взаємовплив різних 

категорій поїздів в потоці. За допомогою розробленого алгоритму здобуття даних та розвязку 

оптимізаційної задачі знайдені коефіцієнти швидкості розповсюдження затримки від поїздів. 
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В залежності від кількості колій на дільниці запропоновано прив’язати SIR-модель з 

відповідними знайденими коефіцієнтами швидкості. Це дозволило уніфікувати процес 

побудови SIR-моделей для кожного ребра графу та зменшити розмірність задачі.  

Для послідовного розв’язку SIR-моделей, що відповідають кожному ребру графа, 

розроблено спеціальний алгоритм, який перетворює граф мережі на спрямоване дерево, 

коренем якого є станція виникнення затримки. Відповідно до вибудованої послідовності 

розв’язується SIR модель відповідної дільниці, що визначає параметри поширення затримки. 

В межах експериментальних досліджень в роботі отримані результати поширення затримки 

п’ятьох пасажирських поїздів на напрямку регіональної філії “Південна залізниця” (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Графіки динаміки зміни станів потоків поїздів в умовах відновлення руху 

при виникненні затримки п’яти пасажирських поїздів на напрямку Люботин – 

Совнаркомівська – Полтава – Кременчук: синій колір – сприятливі до затримки поїзди; 

помаранчевий колір – затримані поїзди; жовтий колір – поїзди, що відновили рух 

 

Результати моделювання поширення затримок поїздів з урахуванням топології мережі 

підтвердили адекватність розробленого методу, похибка  між модельними і емпіричними 

даними складає до 7%.  

ВИСНОВКИ. Проведені експериментальні дослідження поширення затримок поїздів 

різних категорій з урахуванням топології мережі показали перспективність напряму 

досліджень в галузі макромоделювання. Результати підтвердили адекватність розробленого 

підходу. Застосування запропонованої підходу дозволить автоматизувати процес аналізу та 

пошуку раціональних параметрів резервів часу у нитках графіка поїздів різних категорій на 

перших етапах складання нормативного графіка руху поїздів до його введення. Це дозволить 

підвищити дільничну швидкість та пунктуальність в мережі. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРАЦИОННОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ КРУГОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 
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Приведена конструкция малогабаритного, герметичного с малой массой дебалансного 

вибрационного возбудителя колебаний, предназначенного для использования в ручных 

вибрационных машинах и в частности глубинных уплотнителях бетонных смесей. 

Ключевые слова: вибрационный возбудитель колебаний, дебалансы, подшипники 

 

DEVELOPMENT OF A CIRCULAR VIBRATION EXCITER 
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The design of a small-sized, air-tight, low-mass, unbalanced vibration exciter designed for use in 

manual vibration machines and, in particular, deep compacting concrete mixtures is presented. 

Key words: vibration exciter, unbalances, bearings 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Существующие дебалансные вибрационные возбудители 

колебаний, используемые в вибрационных машинах для уплотнения бетонных смесей, 

имеют большую массу и достаточно большие габариты [1], они не герметичны. Все это не 

позволяет использовать существующие дебалансные вибрационные возбудители колебаний 

в ручных вибрационных машинах для уплотнения бетонных смесей. Поэтому создание 

герметичного, компактного с малой массой дебалансного вибрационного возбудителя 

колебаний для ручных вибрационных машин и в частности для глубинных вибрационных 

машин для уплотнения бетонных смесей является актуальной задачей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. На основании ранее проведенных 

исследованиях плоскостных и крестообразных глубинных уплотнителей бетонных смесей [2, 

3] для их конструкций был разработан малогабаритный дебалансный вибрационный 

возбудитель колебаний (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Конструкция дебалансного вибрационного возбудителя колебаний 

mailto:kmto.43@gmail.com
mailto:kmto.43@gmail.com
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Предлагаемый вибрационный возбудитель  колебаний содержит тонкостенный корпус 1 с 

фланцевым креплением в центральной части, внутри которого закреплены глухое 2 и 

проходное  3 гнезда. В этих гнездах посредством подшипников качения 4 смонтирован 

дебалансный вал 5, который выполнен монолитным и его неуравновешенная масса 

расположена между подшипниками качения 4. Выходной конец дебалансного вала с 

помощью втулочной муфты 6 соединен с гибким валом 7, который находится в гибком 

герметичном бронированном рукаве 8 и связан с приводным электродвигателем (на рис. не 

показан). Гибкий герметичний бронированный рукав 8 соединен фланцем 9 с проходным 

гнездом 3 посредством резьбовых соединений 10. Глухое 2 и проходное 3 гнезда соединены 

с корпусом 1 винтами 11. Таким образом, внутренняя поверхность вибрационного 

возбудителя колебаний герметична и защищена от попадания бетонной смеси в случае его 

использования. 

Работа вибрационного возбудителя колебаний осуществляется следующим образом. 

От электродвигателя (на рис. не показан) вращение через гибкий вал 7 и втулочную муфту 

6 передается дебалансному валу 5, который развивает круговую возмущающую силу Q  (Н),  

 

rmQ 2 , 

 

где  m – масса дебаланса, кг;  – угловая частота вращения дебалансов (угловая частота 

колебаний), рад/с; r  – расстояние от центра массы дебаланса до оси вращения вала, м. 

Вибрационный возбудитель колебаний с помощью фланцевого соединения легко может 

быть присоединен к любому технологическому объекту, который использует вибрационные 

колебания. В том числе он может использоваться в составе глубинных вибрационных 

уплотнителей бетонных смесей. 

Предлагаемый вибровозбудитель колебаний компактный, герметичный, имеет простую 

конструкцию и небольшую металлоемкость, развивает достаточно большую возмущающую 

силу. 

Использование предлагаемого вибрационного возбудителя колебаний, предназначенного 

для использования в вибрационных машинах различного технологического назначения, 

обеспечивает создание компактных конструкций с малой металлоемкостью. Может также 

использоваться в технологическом оборудовании, предназначенного для глубинного 

уплотнения бетонных смесей. 

ВЫВОДЫ. Разработан герметичный, малогабаритный вибрационный возбудитель 

колебаний малой массы с достаточно большой возмущающей силой. Этот вибрационный 

возбудитель колебаний предназначен для использования в вибрационном оборудовании для 

глубинного уплотнения бетонных смесей и может широко использоваться в конструкциях 

другого технологического оборудования строительного производства. 
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РАЗРАБОТКА ВИБРОИМПУЛЬСНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 
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Приведена предлагаемая виброимпульсная машина, простая по конструкции, мобильная, с 

малой энергоемкостью и низкой металлоемкостью, компактная, предназначенная для 

уплотнения контрольных асфальтобетонных образцов до требуемой технологическими 

нормами плотности без разрушения минеральных составляющих.   

Ключевые слова: вибрационный возбудитель колебаний,  форма, виброплита, пуансон. 
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The proposed vibroimpulse machine, simple in design, mobile, with low energy consumption 

and low metal consumption, compact, designed for compaction of control asphalt concrete samples 

to the required technological standards of density without destruction of mineral components. 

Key words: vibration exciter, shape, vibration plate, punch. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время для формования контрольных образцов 

для  испытаний качества приготовленной или уложенной в покрытие асфальтобетонной 

смеси по ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 

асфальтобетон» используются 50-ти или 100 тонные пресса статического действия (Методы 

испытаний по ГОСТ 12801-2009). Основной недостаток используемого оборудования для 

изготовления контрольных образцов является большая его металлоемкость, громоздкость, 

отсутствие мобильности, необходимость устройства специального фундамента, а также 

дробление минеральных частиц в процессе формования образцов. Поэтому разработка 

оборудования для формования контрольных асфальтобетонных  образцов, сочетающего 

в себе простоту конструкции, мобильность, малую энергоемкость, небольшую  

металлоемкость с  высокой эффективностью формования контрольных асфальтобетонных 

образцов до требуемой технологическими нормами плотности без разрушения минеральных 

составляющих является важной народнохозяйственной задачей.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для удовлетворения выше 

перечисленных требований нами была разработана вибрационная машина для уплотнения 

контрольных асфальтобетонных образцов (рис. 1 – 2). Она содержит станину 1, на которой 

установлена форма 2 с пассивным пуансоном 3, и виброплиту 4. На виброплите 4 установлен 

вибровозбудитель круговых колебаний 5 и закреплен формующий пуансон 6. Виброплита 4 

консольно установлена на поворотной траверсе 7, горизонтальная ось 8 которой 

вмонтирована в резинометаллические амортизаторы 9, которые размещены на вертикальных 

стойках 10, жестко закрепленные на станине 1. При этом расстояние по горизонтали от оси 

вращения траверсы до оси формы равняется dr )7...4( , где d  – диаметр формующего 

пуансона.  Позиционирование формы на станине осуществляется при помощи пальцев 11.   

Подъем поворотной траверсы и её  позиционирование в нерабочем положении 

осуществляется поворотным фиксатором, выполненным в виде рычага 12, на котором 
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закреплены оси 13 и 14, при этом ось 13 имеет возможность проворачиваться в кронштейне 

15, жестко закрепленном на станине 4, а на оси 14 смонтирован ролик 16. Станина 1 при 

помощи амортизирующих опор 18 установлена на основании 19. 

Работа виброимпульсной машины для уплотнения строительных материалов 

осуществляется следующим образом. 

Вначале на станину 1 устанавливают форму 2. Для этого поворачивают рычаг 12. В 

результате поворота рычага 12  ролик 16 входит в контакт с траверсой 7 и поворачивает её 

вокруг горизонтальной оси 8, отводя виброплиту 4 в крайнее верхнее (не рабочее) 

положение. При вертикальном расположении межцентрового расстояния осей 13 и 14 

происходит фиксирование поворотной траверсы в нерабочем положении.  На станину 1 

устанавливают предварительно нагретую до 120…150
0
С форму 2 с пассивным пуансоном 3 и 

позиционируют её при помощи пальцев 11. Форму 2 заполняют  предварительно 

отдозированным количеством асфальтобетонной смеси 17,  нагретой до температуры 

120…150
0
С.  

 
Рисунок 1 – Общий вид виброимпульсной машины для уплотнения контрольных 

асфальтобетонных образцов 

 

Поворачивают рычаг 12 в обратном направлении и, опуская траверсу 7 вместе с 

виброплитой 4, вводят формующий  пуансон 6 в форму 2 до  соприкосновения с 

асфальтобетонной смесью. Включают вибровозбудитель круговых колебаний 5, под 

действием которого траверса 7 и виброплита 4 вместе с формующим пуансоном 6 совершают 

преимущественно угловые колебания относительно горизонтальной оси 8. При этом 

формующий пуансон, работая в виброударном режиме, периодически деформирует 

поверхность уплотняемой смеси и сообщает ей виброударные импульсы с определенной 

частотой и амплитудой, которые обеспечивают создание требуемых напряжений для 

предельного разрушения связей и структуры смеси и, как следствие, обеспечивают 

эффективное уплотнение.  Вибрирование смеси осуществляют в течении 2,5…3 минут. Затем 
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выключают вибровозбудитель колебаний, отводят траверсу в верхнее положение и снимают 

форму  с отформованным изделием. 

 
Рисунок 2 – Вид А и разрез Б – Б на рис.1 

 

Использование упругих амортизаторов 8 в вертикальных стойках 10 значительно снижает  

уровень вибрации, передаваемой на раму 1 в результате угловых колебаний поворотной 

траверсы 7.  

Амортизирующие опоры 18 снижают передачу вредных вибрационных воздействий от 

рамы на основание. 

Закон движения уплотняющей виброплиты может быть описаны следующей системой 

уравнений: 

- движение виброплиты в контакте с уплотняемой средой будет иметь следующий вид: 
 

tQLcLk
dt

d
J 


sin)( 2

2

2

   при  10 tt  ;                               (1) 

 

- движение виброплиты вне контакта с уплотняемой средой (в воздухе) будет иметь 

следующий вид: 

tQLk
dt

d
J 


sin

2

2

   при  21 ttt  ,                                   (2) 

 

где  J  -  момент  инерции  колеблющейся  системы  относительно  горизонтальной  оси   

8;   - угол поворота колеблющейся системы относительно горизонтальной оси 8; k - 

коэффициент крутильной  жесткости  амортизаторов  9  относительно горизонтальной оси 8; 

с  - коэффициент жесткости асфальтобетонной смеси; Q  - амплитуда возмущающей силы 

вибровозбудителя колебаний; момент инерции колеблющейся системы относительно 

горизонтальной оси 8; 1t  и 2t  - продолжительность движения виброплиты соответственно в 

контакте с уплотняемой средой и в воздухе. 

ВЫВОДЫ. Предлагаемая вибрационная машина обеспечивает формования контрольных 

асфальтобетонных образцов до требуемой технологическими нормами плотности за 

достаточно короткое время, имеет простую конструкцию, малые габаритные размеры, 

небольшую  металлоемкость и высокую мобильность.  Эта вибрационная машина может 

найти широкое применение в практике строительства автомобильных дорог для 

изготовления контрольных асфальтобетонных образцов. 
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РАЗРАБОТКА УДАРНО-ИМПУЛЬСНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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ул. Первомайская, 20, 39600, м. Кременчуг, Украина.  
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Приведена конструкция разработанной малоэнергоемкой, компактной и 

высокотехнологичной ударно-импульсной вибрационной машины, предназначенной для 

уплотнения композитных и тому подобных материалов, включая асфальтобетонные смеси. 

Эта машина имеем малую массу и не требует для установки массивного фундамента. 

Ключевые слова: вибрационный возбудитель колебаний,  форма, боек, пуансон. 

 

DEVELOPMENT OF A SHOCK-PULSE SEALING MACHINE COMPOSITE MATERIAL 
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The design of the developed low-energy, compact and high-tech shock-pulse vibration machine 

designed for compaction of composite and similar materials, including asphalt concrete mixtures, is 

presented. This machine has a small mass and does not require a massive Foundation to be installed. 

Key words: vibration exciter of vibrations, shape, hammer, punch. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время для уплотнения композитных 

материалов используются 50-ти или 100 тонные пресса статического действия, которые 

имеют большую массу, громоздки и допускают дробление минеральных составляющих в 

композитном материале в процессе уплотнения, что влияет на качестве изделия. Также для 

уплотнения композитных материалов используется вибрационный пресс [1], 

обеспечивающий эффективное уплотнение, но имеющий очень сложную конструкцию, 

большие габаритные размеры и значительную  металлоемкость.  

Поэтому разработка нового оборудования для уплотнения композитных материалов, 

сочетающего в себе простоту конструкции, мобильность, малую энергоемкость, небольшую  

металлоемкость с высокой эффективностью формования композитных материалов без 

разрушения минеральных составляющих является важной народнохозяйственной задачей. 

Всем этим задачам в полной мере отвечает разработанная нами ударно-импульсная машина, 

предназначенная для уплотнения композитных материалов. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Предлагаемая ударно-импульсная 

машина (рис. 1) для уплотнения композитных материалов содержит станину 1, на которой 

установлена форма 2 с пассивным 3 и формующим 4 пуансонами, и маятниковое 

вибрационное устройство, выполненное в виде поворотной платформы 5, на которой с одной 

стороны размещен вибровозбудитель колебаний 6, а с обратной стороны установлен боек 7, 

контактирующий с формующим пуансоном 4. При этом поворотная платформа 5 

посредством горизонтальной поддерживающей оси 8 закреплена в круговых резинокордных 

амортизаторах 9, вмонтированных в вертикальные стойки 10, которые жестко закреплены на 

станине 1. Пространство между пассивным 3 и формующим 4 пуансонами  заполнено 

отдозированным количеством композитного материала 11. В непосредственной близости от 

вибровозбудителя колебаний 6 на поворотной платформе 5 смонтирован полый упругий 

элемент 12, верхний конец которого соединен регулируемой тягой 13 со станиной 1. 

 

mailto:kmto.43@gmail.com
mailto:kmto.43@gmail.com


ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 157 

 
Рисунок 1 – Общий вид ударно-импульсной машины для уплотнения композитных 

материалов 

 
Рисунок 2 – Вид А и разрез Б – Б на рис.1 

 

Регулируемая тяга 13 стягивает упругий элемент до состояния, при котором 

обеспечивается прижим бойка к формующему пуансону в рабочем положении поворотной 

платформы. 
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Позиционирование формы на станине осуществляется при помощи пальцев 14. Подъем 

поворотной траверсы и её  позиционирование в нерабочем положении осуществляется 

поворотным фиксатором, выполненным в виде рычага 15, на котором закреплены оси 16 и 

17, при этом ось 16 имеет возможность проворачиваться в кронштейнах 18, жестко 

закрепленных на станине 4, а на оси 17 смонтированы ролики 19. 

Работа ударно-импульсной машины для уплотнения композитных материалов 

осуществляется следующим образом. 

Вначале устанавливают форму 2. Для этого поворачивают рычаг 15. В результате 

поворота рычага 15 ролики 19 входят в контакт поворотной платформой 5, и поворачивает её 

вокруг горизонтальной оси 8, отводя боек 7 в крайнее верхнее (не рабочее) положение. При 

вертикальном расположении межцентрового расстояния осей 16 и 17 происходит 

фиксирование поворотной платформы 5 в нерабочем положении.  Затем на станину 1 

устанавливают предварительно нагретую до температуры 120…150
0
С форму 2 вместе  с 

композитным материалом 11, пассивным 3 и формующим 4 пуансонами. Форму 2 

позиционируют при помощи пальцев 14. После этого поворачивают рычаг 15 в обратном 

направлении и перемещают платформу 5 до соприкосновения бойка 7 с формующим 

пуансоном 4.  

Включают вибровозбудитель круговых колебаний 6, под действием которого поворотная 

платформа совершает  преимущественно угловые колебания относительно горизонтальной 

поддерживающей оси 8. При этом боек  7 периодически совершает ударное воздействие по 

формующему пуансону, который при этом периодически деформирует поверхность 

уплотняемого композитного материала. В результате действия ударных импульсов, 

передаваемых формующим пуансоном композитному материалу, последний испытывает 

сложное ударно-импульсное воздействие, которое обеспечивает предельное разрушение 

связей и структуры уплотняемого материала с образованием более плотной упаковки. Такое  

ударно-импульсное воздействие обеспечивает эффективное уплотнение до норм, требуемых 

технологическими нормами.  Ударно-импульсное воздействие на формуемый материал 

осуществляют в течение 1,5…2 минут. Затем выключают вибровозбудитель колебаний, 

отводят поворотное устройство в верхнее положение и снимают форму  с отформованным 

изделием. 

Использование упругих амортизаторов 8 в вертикальных стойках 10 значительно снижает  

уровень вибрации, передаваемой на раму 1 в результате угловых колебаний поворотной 

платформы.  

Предлагаемая ударно-импульсная машина обеспечивает изделий из композитного 

материала до требуемой технологическими нормами плотности за достаточно короткое 

время, имеет простую конструкцию, маленькие габаритные размеры и небольшую  

металлоемкость.  

ВЫВОДЫ. Предложена конструкция малоэнергоемкой, компактной и 

высокотехнологичной ударно-импульсной вибрационной машины, предназначенной для 

уплотнения композитных и тому подобных материалов, включая асфальтобетонные смеси. 

сочетающая в себе простоту конструкции, мобильность, малую энергоемкость, небольшую  

металлоемкость с  высокой эффективностью формования композитных материалов без 

разрушения минеральных составляющих. В результате проведенных теоретических 

исследований определены рациональные параметры предлагаемой ударно-импульсной 

вибрационной машины. Предлагаемая ударно-импульсная вибрационная машина может 

найти широкое применение в области машиностроения и строительства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Маслов А.Г., Олейник С.В. Исследование характера взаимодействия вибрационного 

рабочего органа пресса с асфальтобетонной смесью // Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 6 (77). –      

С. 70 – 73. 



ТРАНСПОРТ. ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 159 

УДК 62-932.2 

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ ПІДМІТАЛЬНО-

ПРИБИРАЛЬНИХ МАШИН 
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Метою роботи є підвищення конкурентоспроможності підмітально-прибиральної техніки, 

яка використовується для очищення доріг. Розглянуто загальновідомий перелік показників 

підмітально-прибиральних машин, а також умови експериментального визначення 

коефіцієнту ефективності прибирання.  

Ключові слова: підмітально-прибиральна машина, змет, сміття, прибирання доріг, 

ефективність прибирання. 

 

FORMATION OF THE SYSTEM OF EVALUATION OF A STREET SWEEPERS WORK 

QUALITY 
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The purpose of this work isto improve acompetitiveness of sweeping and cleaning equipment for 

road cleaning. A list of the quality assessing indicators of mullock removal from the road is 

proposed. It was considered conditions for the cleaning efficiency coefficient experimental 

determination. 

Кey words: Street sweepers, a mullock, cleaning roads, sweeping efficiency. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Протягом останніх років в Україні почав зростати попит на 

комунальну техніку, яка використовується для прибирання доріг, як безпосередньо в 

населених пунктах, так і поза ними. Не є винятком і Кременчук. Останніми роками тут, у 

комунальному господарстві міста, поступово збільшується парк підмітально-прибиральних 

машин (ППМ) різних конструкцій. Як наслідок, зростає кількість пропозицій на цьому ринку 

від вітчизняних компаній, які не виробляючи її самостійно, перепродують товар іноземного 

виробництва, тобто виступають у ролі офіційних представників (дилерів). У той же час 

розширення ринку призвело до активізації вітчизняних машинобудівників, серед яких є і 

ПАТ «КВБЗ». 

Але, як показали декілька останніх років, у випадку великої конструктивної схожості 

товарів (ППМ), конкуренція на ринку відбувається не тільки і не стільки у вигляді боротьби 

цінових пропозицій, але в першу чергу між технічними показниками, що характеризують 

головні функції виробу. Тому визначення показників, що характеризують якість роботи 

(прибирання) ППМ та мають бути конкурентоспроможними, набирає великого значення.    

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для технічних описів ППМ визначено ряд 

технічних показників серед яких можна виділити головні, як: ширина полоси прибирання 

(м); діапазон швидкостей руху під час прибирання (км/год); технічна продуктивність (т/хв.); 

коефіцієнт ефективності прибирання Кеф (%). У той же час такий показник, як швидкість 

руху під час прибирання не є достатньо однозначним, так як одночасно залежить від декілька 

факторів, а саме від кількості змету (сміття) на дорозі, яка прибирається, його питомих 

характеристик (наприклад, фракційного складу і вологості), від якості прибирання, що 

необхідно досягти. Тому  для деяких ППМ саме їх виробники, на відміну від дилерів, 
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максимальну швидкість прибирання офіційно на своїх загальнодоступних ресурсах не 

наводять. Останнє означає, що край важливим є устаткування загальних підходів до 

визначення залежності максимальної швидкості прибирання ППМ змету від значення 

коефіцієнту ефективності прибирання, що задається. 

Основна проблема оцінювання якості прибирання полягає у тому, що коефіцієнт 

ефективності прибирання функціонально пов'язаний з низкою факторів. А саме з видом, 

вологістю, концентрацією та щільністю змету (на 1 м
2
), швидкістю руху ППМ, швидкістю 

обертання щіток. До того ж бруд, який збирають ППМ, може бути представлено широким 

переліком речовин, як за своїм походженням, так і за розмірами і вагою. У той же час від 

ППМ вимагається залишити після себе поверхню, яка повинна бути прибрана з заданою 

ефективністю, яка може залежати також і від конструкції самої машини (наприклад, 

наявності пилового підсосу, або ні). Ширина прибирання обмежується зоною, яка 

утворюється лотковими та центральною щітками, з урахуванням їх взаємного перекриття в 

роботі, та може бути змінною. 

Так як провести дослідження с усіма видами змету, що зустрічаються на дорозі, не є 

можливим, то краще обмежуватися найбільш поширеними його складовими, як пісок та 

щебінь, а в якості імітатору легкої фракції змету – тирсою (замість листя, через його сезонну 

відсутність та крихкість після висихання).  Враховуючи, що гранулометричний склад піску 

та фракцій щебеню повинні бути регламентованими, для випробувань слід обирати пісок 

річковий для будівельних робіт за ГОСТ 8735-88 і щебінь фракції 3-25 мм, а також дерев'яну 

тирсу фракції 3...10 мм. Зрозуміло що концентрація забруднення на поверхні дороги впливає 

на ефективність і швидкість прибирання, тому для проведення дослідів необхідно ретельно 

нормувати кількість матеріалу на одинцю площі дороги (кг/м
2
), та рівномірний його 

розподіл. У той же час експериментальний майданчик, за своєю шириною, повинний бути 

ширший, ніж робоча ширина прибирання ППМ. 

ВИСНОВКИ. Враховуючи сказане, для забезпечення високої конкурентоспроможності 

вітчизняних ППМ, можливо експериментальним шляхом визначити оптимальне значення 

коефіцієнт ефективності прибирання від технічних параметрів машини і експлуатаційних 

вимог до процесу прибирання. До того ж час прибирання є одним із таких параметрів. Цей 

параметр необхідно представляти у вигляді рекомендованої швидкості під час прибирання. У 

той же час коефіцієнт ефективності прибирання залежить від швидкості руху транспортного 

засобу. Наприклад, деякі дилери щіткових ППМ (які буксуються самоскидами) вказують 

робочу швидкість руху в межах 1-25 км/год, але при тому не зазначають ні кількісних 

характеристик змету на дорозі, ні ефективність прибирання, яку буде досягнуто. Тим самим 

вони перекладають всю відповідальність за якість прибирання на користувача не даючи йому 

будь-яких пояснень, та уникають від чіткої відповіді, щодо конкретних значень коефіцієнту 

ефективності прибирання і швидкості руху. Проте наразі відомо, що вирішальне значення 

для підвищення якості прибирання має збільшення робочої швидкості щітки. 

При цьому, для збільшення продуктивності, слід підвищувати швидкість поступального 

переміщення машини [2]. Але у кожному окремому конструкційному виконанні машини цю 

задачу потрібно розв’язувати спочатку як аналітичними так і експериментальними методами.  

Для цього потрібна бути прийнята система оцінок з фіксованими умовами досліджень. 
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Описывается расчетная схема поличастотного планетарного вибратора. Составлены 

выражения для кинетической энергии звеньев предлагаемого планетарного 

вибровозбудителя колебаний, как системы твердых тел с двумя степенями свободы. На 

основании уравнений Лагранжа второго рода получены уравнения движения системы с 

использованием поличастотного вибровозбудителя колебаний. 

Ключевые слова: поличастотный планетарный вибровозбудитель, кинетическая энергия, 

математическая модель. 
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R. Vakulenko, А. Zavyazkin, V. Chepurniy 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, 

V. Diatlovsska 

Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs 

E-mail:  rom.vak311@gmail.com  

The design scheme of a poly-frequency planetary vibrator is described. Expressions for the 

kinetic energy of the links of the proposed planetary vibration exciter of vibrations, as a system of 

rigid bodies with two degrees of freedom, have been compiled. On the basis of the Lagrange 

equations of the second kind, the equations of motion of the system with the use of a poly-

frequency vibro-exciter of oscillations are obtained. 

Key words: multi-frequency planetary vibration exciter, kinetic energy, mathematical model. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Все дорожно-строительные материалы содержат 

неравномерные по массе частицы, поэтому для уплотнения таких материалов в вибрационных 

машинах необходимо использование поличастотных вибровозбудителей. Существующие 

вибраторы либо имеют сложную конструкцию, либо требуют разбалансировку бегунков в 

планетарных вибраторах [1, 2]. Предлагаемый вибровозбозбудитель позволяет создать 

поличастотный режим. Цель исследований – составление математической модели 

поличастотного планетарного вибровозбудителя колебаний. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рассмотрим разработанный 

поличастоный планетарный вибровозбудитель колебаний. В корпусе вибровозбудителя на 

жестко закрепленной оси (2), при поддержке ведущего (4) и поддерживающего (4׳) роликов 

(радиальных шарикоподшипников) установлен кольцевой дебаланс (3). Эти ролики 

закреплены на диске шкива и контактируют с одной из беговых дорожек кольцевого 

дебаланса. Ролики установлены на осях (5) и (5׳), выполненных для удобства монтажа кольца 

эксцентричными. В конструкции роликов используют 2 шарикоподшипника: первый из них 

(ведущий ролик) имеет больший диаметр, а также большее количество тел качения, чем у 

поддерживающего. 

Составим выражения для кинетической энергии Т подвижных масс и потенциальной 

энергии П для рассматриваемой системы упругих связей. Поскольку жесткости упругих 

связей в направлении оси у значительно больше, чем в направлении оси х, то будем 

предполагать, что перемещение по оси у отсутствует [3]. 
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Рис. 1. Расчетная схема планетарного вибрационного возбудителя колебаний 

 

Общую кинетическую энергию рассматриваемого механизма получили после нахождения 

кинетических энергий каждого его звена как системы твёрдых тел:  
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где cd , cd   – диаметры сепаратора подшипника ведущего и поддерживающего ролика 

соответственно; шіш DD  , шіш DD   – диаметры тела качения (шарика) подшипника 

ведущего и поддерживающего ролика соответственно; шіш mm  , шіш mm   – масса тела 

качения (шарика) подшипника ведущего и поддерживающего ролика соответственно; 

yОxО 88
v,v , – проекции скоростей центра масс тела качения (шарика) подшипника ведущего 

ролика; yОxО 88
v,v   – проекции скоростей центра масс тела качения (шарика) подшипника 

поддерживающего ролика; 

 0~ ,  0
~

 – углы, на которые перемещаются центри тел качения (шариков) 

ведущего и поддерживающего ролика при переходе с одной позиции к другой соответственно; 
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   – относительные угловые скорости шариков 

подшипников ведущего и поддерживающего ролика соответственно. 

На основании кинетической энергии отдельных звеньев планетарного вибровозбудителя 
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здесь ,  – монтажные углы для центров масс тел качения (шариков) ведущего и 

поддерживающего роликов. 

Потенциальная энергия упругой связи .2cxП 2 Задана характеристика двигателя в виде 

)(MM 6дд   . 

На основании уравнений Лагранжа второго рода получили уравнение движения 

вибровозбудителя колебаний: 
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ВЫВОДЫ. Получена математическая модель поличастотного вибровозбудителя 

колебаний, в которой учтены различия в конструкции ведущего и поддерживающего 

роликов, которые отличаются между собой по количеству тел качения и диаметральным 

размерам. 
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИОННОГО РАБОЧЕГО ОРГАНА С 

ВИБРОИМПУЛЬСНЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ 

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

 

А.Г. Маслов, И.И. Жовтяк 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского, г. 

Кременчуг, Украина.  

E-mail: innazhovtyak1988@gmail.com  

Описанные конструкция и принцип действия вибрационного рабочего органа для 

уплотнения бетонных изделий, включая виброплиту. Рассмотрено движение виброплиты 

рабочего органа, находящейся в вывешенном состоянии, т.е. без контакта с уплотняемой 

бетонной смесью.  Составлена система дифференциальных уравнений, описывающих 

колебания виброплиты, и определены закономерности движения виброплиты в вертикальном 

и горизонтальном направлениях. Установлено, что виброплита вибрационного рабочего 

органа под действием вибровозбудителей колебаний, совершает поличастотные 

виброимпульсные колебания, при которых на основную гармонику колебаний 

накладываются высокочастотные составляющие. 

Ключевые слова: вибрационная плита, колебания, уплотняемая среда. 
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ANALYSIS OF STUDIES OF A VIBRATING WORKING BODY WITH VIBRATING 

PULSE VIBRATIONS FOR COMPACTING CEMENT CONCRETE MIXTURES 

 

A. Maslov, I. Zhovtyak 

Kremenchug National University named after Mikhail Ostrogradsky,  Kremenchug, Ukraine. 

E-mail: innazhovtyak1988@gmail.com 

The described design and principle of operation of a vibrating working body for compacting 

concrete products, including a vibrating plate. The movement of the vibrating plate of the working 

body, which is in the suspended state, i.e. without contact with the concrete mix to be compacted. A 

system of differential equations describing vibrations of the vibrating plate has been compiled, and 

the patterns of movement of the vibrating plate in the vertical and horizontal directions have been 

determined. It has been established that the vibrating plate of the vibrating working body, under the 

action of vibration exciters, performs multi-frequency vibration impulse vibrations, in which high-

frequency components are superimposed on the fundamental harmonic of vibrations. 

Key words: vibrating plate, vibrations, compacted medium. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В современном строительстве необходимо 

совершенствование конструкций и обоснование рациональных параметров вибрационных 

машин. Для уплотнения бетонных изделий и покрытий наибольшее распространение 

получили виброплощадки и поверхностные виброуплотняющие машины. Существующие 

вибрационные машины, в виде вибрационных прессов [1] и виброплощадок  [2, 3]  имеют 

сложную конструкцию и повышенную энергоемкость, а самоходные виброуплотняющие 

машины , не обеспечивают проработку больших толщин уплотняемого слоя бетона.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Рабочий орган для уплотнения  

бетонных смесей (рис.1), состоит из  виброплиты 1, 

подвешенной посредством упругих амортизаторов 2 к 

опорной плите 3, конструктивно связанной с ходовой 

тележкой 4. На виброплите 4 смонтированы 

вибровозбудители колебаний 5 и 6, которые при помощи 

цепной передачи, выполненной в виде звездочек 7, 8, 9 и 

цепи 10 с приводным электродвигателем 11. Ходовая 

тележка 4 перемещается по направляющим 12 при 

помощи винтовой передачи 13. Работа предложенного 

рабочего органа осуществляется следующим образом. 

Бетонная смесь 14 укладывается на основание 15. 

Включается электродвигатель 11 и привод ходовой 

тележки 4. Благодаря наличию цепной передачи 

дебалансы вибровозбудителей колебаний 5 и 6 вращаются 

неравномерно и соответственно виброплита совершает 

поличастотные виброимпульсные колебания. Это 

объясняется тем, что при огибании приводной звездочки 9 

цепью 10 её скорость не остается постоянной. 

Рассмотрим движение виброплиты рабочего органа, 

находящейся в вывешенном состоянии, т.е. без контакта с 

уплотняемой бетонной смесью.  

Движение виброплиты уплотняющего рабочего органа 

в вертикальном направлении может быть описано следующим уравнением: 
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Рисунок 1 – Общий вид 

вибрационного рабочего органа 
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где m  – масса вибрационной плиты вместе с вибровозбудителями колебаний; z  – 

линейные перемещения вибрационной плиты в направлении координатной оси Z ; 31c  – 

жесткость и 31b  – коэффициент неупругого сопротивления передних амортизаторов в 

вертикальном направлении; dm  – масса дебалансов вибровозбудителей колебаний; r  – 

радиус эксцентриситета дебалансов вибровозбудителей колебаний; 2  – угловая скорость 

вращения дебалансов вибровозбудителей колебаний. 

Движение виброплиты уплотняющего рабочего органа в горизонтальном направлении 

может быть описано следующим уравнением: 

  ttQtQtQyc
dt

dy
b

dt

yd
m 2232131232322

2

sin)2sin()sin(cos   .                   (2) 

где y – линейные перемещения вибрационной плиты в направлении координатной оси Y ; 

32c  – жесткость и 32b  – коэффициент неупругого сопротивления амортизаторов в 

горизонтальном направлении; 

Решая уравнение (1), найдем закон движения виброплиты в вертикальном направлении в 

следующем виде: 
   3123321232121 )(cos)(cos)sin()(  tAtAtAtz  

  ,)2(cos)2(cos 5223542234   tAtA                                        (3) 

 

где 1A  – 5A  – амплитуды колебаний виброплиты в вертикальном направлении; 51  – 

углы сдвига фаз между амплитудами возмущающих сил и амплитудами колебаний 

соответствующих гармоник; 

Решая уравнение (2), найдем закон движения виброплиты в вертикальном направлении в 

следующем виде: 
    822398123871237626 )2(sin)(sin)(sin)cos()(  tAtAtAtAty

 ,)2(cos 1022310   tA                                                                    (4) 

где 106 AA  – амплитуды горизонтальных колебаний виброплиты; 106   – углы сдвига 

фаз между амплитудами возмущающих сил и амплитудами колебаний соответствующих 

гармоник. 

Таким образом, определены закономерности движения виброплиты вибрационного 

рабочего органа, совершающей поличастотные виброимпульсные колебания, при которых на 

основную гармонику колебаний накладываются высокочастотные составляющие. 

ВЫВОДЫ. Виброимпульсное воздействие создает в уплотняемой цементобетонной смеси 

дополнительные эффекты, интенсифицирующие процесс уплотнения и повышающие 

качество смеси за счет ускорения диффузионных процессов и предельного разрушения 

дефектных агрегатов из слипшихся частиц в бетонной среде. Предлагаемый вибрационный 

рабочий орган с виброимпульсными колебаниями может найти широкое применение в 

практике строительства для уплотнения цементобетонных смесей в индустриальном 

строительстве и дорожных асфальтобетонных покрытий. 
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УДК 666.97.035 

 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНОГО БЕТОНА 

 

А.Г. Маслов, Д.В. Савелов 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

Е-mail: dvsavelov@gmail.com 

На основании детального анализа известных реологических моделей, которые 

использовались для описания поведения сплошных сред, для моделирования свойств 

полимерного бетона, уплотняемого вибрационной нагрузкой, принята реологическая модель 

Зинера. Данная реологическая модель включает характерно расположенные упругие и вязкий 

элементы, которые наряду с обратимой и необратимой деформацией позволяют описать 

обратимую высокоэластичную деформацию, наиболее наглядно проявляющуюся у 

полимеров при вибрационном уплотнении. Найдены численные значения 

экспериментальных коэффициентов, которые позволяет с достаточной степенью точности 

определить динамический модуль упругой деформации, динамический модуль упругости 

элемента Максвелла и коэффициент динамической вязкости в зависимости от типа 

полимерного бетона и степени его уплотнения при вибрационном воздействии.  

Ключевые слова: реологическая модель, полимерный бетон, колебания, деформация. 

 

THE RHEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE POLYMER CONCRETE 

 

A. Maslov, D. Savielov 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

Е-mail: dvsavelov@gmail.com 

On the basis of a detailed analysis of the known rheological models used to describe the behavior 

of solid media, it was concluded that these rheological models cannot be used to simulate the 

vibration compaction process of polymer concrete, since they do not properly account stress 

relaxation process' due to the reaction of the structural composition of the polymer concrete to the 

vibration action during its deformation. To simulate the properties of polymeric concrete, which is 

compacted by vibration load, a Ziner's rheological model is adopted. This rheological model 

consists of many blocks, each of which includes characteristically located elastic and viscous 

elements, which together with reversible and irreversible deformation allow us to describe the 

reversible highly elastic deformation, which is most evident in polymers in vibration compaction. 

Using the numerical values of the experimental coefficients found with sufficient accuracy, the 

dynamic modulus of elastic deformation, the dynamic modulus of elasticity of the Maxwell element 

and the coefficient of dynamic viscosity depending on the type of polymer concrete and the degree 

of its compaction during vibration action were determined 

Key words: rheological model, polymer concrete, oscillation, deformation. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Детальный анализ применяемых в реологии 

феноменологических моделей показывает, что поведение деформируемых сред 

моделировалось рядом структурных реологических моделей. Наиболее точно уплотняемый 

полимерный бетон можно представить реологической моделью Зинера, которая наряду с 

обратимой и необратимой деформацией описывает обратимую высокоэластичную 

деформацию, наиболее наглядно проявляющуюся у смесей, которые содержат в своем 

составе полимерные материалы. В работе [1] полимерная бетонная композиция, 

моделируемая реологической моделью Зинера, представлялась как сплошная однородная 

среда, а ее колебания, при действии вибрации, описывалось волновым уравнением 

колебаний. Однако, для предлагаемой реологической модели не были определены ее 

основные характеристики – динамические модули упругой деформации и коэффициент 

динамической вязкости, который учитывает внутреннее трение в полимерном бетоне. 
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Поэтому для правильного выбора основных параметров вибрационного оборудования и 

режимов вибрационного воздействия на полимерный бетон необходимо точно определить 

его основные реологические характеристики. 

Цель работы – определение реологических характеристик вибрируемого полимерного 

бетона при его моделировании реологической моделью Зинера. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В процессе вибрационного уплотнения 

полимерного бетона каждый элемент его объема наряду с упругими и пластическими 

свойствами, обладает высокими эластичными свойствами и вязкостью, наиболее наглядно 

проявляющимися при снятии деформации у полимеров, а также кинетической и 

потенциальной энергией. 

При этом инерционные, упругие, вязкие и пластические свойства равномерно 

распределены по всему объему полимерного бетона. Следовательно, полимерный бетон 

можно представить в виде системы с распределенными параметрами. В соответствии с 

предложенной реологической моделью полимерного бетона [2], зависимость между 

напряжением и деформацией в полимерном бетоне имеет вид: 
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где ),( tx  – напряжения, возникающие в уплотняемом слое полимерного бетона; u  и x  – 

эйлерова и лагранжева координаты; 1E  и 2E  – динамические модули упругой деформации 

полимерного бетона;   – коэффициент динамической вязкости, учитывающий внутреннее 

трение в полимерном бетоне;   – угловая частота вынужденных колебаний;   – плотность 

полимерного бетона; t  – текущее время. 

Функциональные значения динамических модулей упругой деформации 1E , 2E  и   на 

основании работы [1] могут быть найдены из следующих выражений: 
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где 01E  и 02E  – динамические модули упругой деформации неуплотненного полимерного 

бетона при начальной плотности 0  ( 12,301 E  МПа, 28,402 E  МПа);   и z  – 

экспериментальные коэффициенты, принимаемые соответственно 3,5 и 3;   – текущее 

значение плотности полимерного бетона, соответствующее прикладываемой динамической 

нагрузке P , кг/м
3
; 0  – начальная плотность полимерного бетона, кг/м

3
; k  – плотность 

полимербетона при нагрузке kP =40 МПа. 

Коэффициент динамической вязкости   полимерного бетона существенно зависит от 

скорости распространения волны возмущения в уплотняемом слое, плотности   и толщины 

уплотняемого слоя: 

  211 EEH  ,                                                     (4) 

где 1H  – приведенная толщина уплотняемого слоя полимерного бетона, принимаемая в 

зависимости от направления вибрационного воздействия и соотношения между длиной 

волны возмущения и толщиной слоя H  [1]: 
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2
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При вибрационном воздействии на поверхность уплотняемого слоя, уложенного на 

жесткое основание, и высоте слоя 4/LH  , HH 7,01  , а если 4/LH  , то 4/7,01 LH  . 

При вибрационном воздействии на основание уплотняемого слоя и высоте слоя 4/LH  , 

HH 1 , а если 4/LH  , то 4/1 LH  . 

На рис. 1 и 2 показано изменение динамических модулей упругой деформации 

полимерного бетона 1E  и 2E  и коэффициента динамической вязкости   в зависимости от 

относительной плотности   уплотняемого полимерного бетона, полученные на 

лабораторной виброплощадке со следующими основными параметрами: масса подвижной 

рамы 24m  кг; амплитуда возмущающей силы 981Q  Н; угловая частота вынужденных 

колебаний 293  рад/с; жесткость упругих амортизаторов 2354403 c  Н/м; амплитуда 

колебаний подвижной рамы виброплощадки в режиме холостого хода 47,0. xxA  мм. На 

виброплощадке уплотнялся полимерный бетон в форме размером в плане 3,03,0   м
2
 : щебень 

гранитный фракции 5-20 (50 % от общего объема смеси), песок речной с модулем крупности 

8,1kM  (22-27 %); маршалит фракции 0,05 мм (10-15 %); полиэфирная смола Filabond 2000 

PA (5 %); отвердитель MEKP-HA-2 (0,5…1 %) [3]. 

 
 

Рисунок 2 – Изменение динамических 

модулей упругой деформации полимерного 

бетона 1E  и 2E  в зависимости от 

относительной плотности   

Рисунок 3 – Изменение коэффициента 

динамической вязкости   в зависимости от 

относительной плотности   и высоты 

уплотняемого слоя H : 1 – при 50H  мм; 2 – 

при 60H  мм; 3 – при 80H  мм; 4 – при 

100H  мм; 5 – при 120H  мм 

 

ВЫВОДЫ. Для уплотняемого вибрационной нагрузкой полимерного бетона, свойства 

которого моделировались реологической моделью Зинера, найдены численные значения 

экспериментальных коэффициентов, которые позволяет с достаточной степенью точности 

определить динамический модуль упругой деформации 1E , динамический модуль упругости 

элемента Максвелла 2E  и коэффициент динамической вязкости   в зависимости от высоты 

уплотняемого слоя полимерного бетона и длины волны возмущения.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА РЕГУЛЬОВАНИХ 

ПЕРЕХРЕСТЯХ З ІНТЕНСИВНИМ ПІШОХІДНИМ РУХОМ 

 

А.А. Ренкас, В.І. Товарянський 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

E-mail: arthur.rencas@gmail.com, vi_tovarianskyi@ukr.net 

Щороку у результаті зростання рівня автомобілізації та темпів урбанізації інтенсивність 

транспортних потоків та пішохідного руху збільшується. При високих значеннях 

інтенсивності пішохідних потоків на регульованих перехрестях виникає проблема, пов’язана 

із затримками повертаючих транспортних потоків. Впровадження заходів із розділення 

транспортних та пішохідних потоків у часі на регульованих перехрестях зменшує 

транспортні затримки та підвищує безпеку учасників дорожнього руху. 

Ключові слова: транспортні потоки, регульоване перехрестя, пропускна здатність. 

 

RESEARCH OF ROAD ORGANIZATION AT REGULATED CROSSINGS WITH 

INTENSIVE PEDESTRIAN TRAFFIC 

 

A. Renkas, V. Tovarianskyi 
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The intensity of traffic flows and pedestrian traffic increase every year. There is a problem with 

delays in returning road traffic in result of high pedestrian traffic at controlled intersections. 

Implementation of measures to separate traffic and pedestrian flows in time at regulated 

intersections reduces traffic delays and increases road safety. 

Кey words: traffic flows, controlled intersection, capacity. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Щороку у результаті зростання рівня автомобілізації та 

темпів урбанізації інтенсивність транспортних потоків та пішохідного руху збільшується. 

При цьому пропускна здатність вулиць та доріг населених пункті, особливо в умовах 

історично-сформованої забудови, залишається незмінною. Ці процеси призводять до 

перенасичення вулиць та доріг міста, зниження швидкості переміщення в умовах міста, 

виникнення заторів, затримок руху, які в результаті відображаються в економічних втратах. 

Найбільш суттєвими затримки руху виникають в центральній частині місця та поблизу місць 

генерації та тяжіння транспортних та пішохідних потоків (торгові, торгово-розважальні центри, 

культурно-видовищні заклади, стадіони тощо). Проблема виникає при високих значеннях 

інтенсивності пішохідних потоків на регульованих перехрестях, оскільки у таких випадках 

виникають затримки повертаючих транспортних потоків. У такому разі транспортні засоби, що 

здійснюють поворот ліворуч чи праворуч на перехресті, при проїзді перехрестя на сигнал 

світлофора, що дозволяє рух, повинні дати дорогу пішоходам, що здійснюють перехід через 

проїжджу частину по пішохідному переході. У разі високої інтенсивності пішохідного руху 

завершити поворот цим транспортним засобам здійснити неможливо, тому за повертаючими 

транспортними засобами виникають суттєві затримки руху. 

Тому метою роботи є дослідження організації дорожнього руху на регульованих перехрестях з 

інтенсивним пішохідним рухом та забезпечення зменшення затримок руху на таких перехрестях. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо чотирьохстороннє регульоване 

перехрестя доріг  (рисунок 1). У напрямку I-II та II-I передбачено по дві смуги руху у 

кожному напрямку. У напрямку III-IV та IV-III передбачено по одній смузі для руху в 

кожному напрямку. 

На досліджуваному перехресті встановлено жорстке світлофорне регулювання. При 

здійсненні правого повороту при русі у напрямку І-ІV, ІІІ-І, ІІ-ІІІ та ІV-ІІ виникають транспортні 
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затримки, пов’язані із неможливістю проїзду через пішохідний перехід у зв’язку із високою 

інтенсивністю пішохідного руху. 

У більшості випадків на такому перехресті застосовано двофазний цикл світлофорного 

регулювання. (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1 – Схема організації дорожнього 

руху на досліджуваному перехресті 

Рисунок 2 - Циклограма світлофорного 

регулювання на перехресті 

 

Пропускна здатність будь-якого регульованого перехрестя визначається за наступною 

залежністю: 
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де tz – тривалість дозволяючого сигналу світлофора, с; ta – час проїзду від увімкнення 

зеленого світлофора і перетинанням стоп-лінії автомобілем, с; Tc –  цикл світлофора, с; tc – 

інтервал часу між автомобілями, с. 

При такій організації дорожнього руху пропускна здатність смуг, з яких здійснюється 

поворот праворуч буде тим нижча, чим більший відсотковий склад транспортних засобів, що 

здійснюють цей маневр. При високій інтенсивності пішохідного руху проїзд перехресть 

утруднюється. При цьому інтервал часу між автомобілями буде зростати пропорційно 

збільшенню відсоткового складу правоповертаючих автомобілів. 

 

 
Рисунок 3 - Циклограма світлофорного регулювання на перехресті із запропонованим заходами 

 

Тому запропоновано розділити потоки пішохідного руху через проїжджу частину та 

транспортні потоки так, як це показано на циклограмі на рисунку 3. 

У такому разі транспортні потоки будуть рухатись без затримок у часі через перехрестя, 

зумовленим затримками правоповертаючих автомобілів. Крім цього, це дозволить звільнити 

перехрестя від автомобілів в період заборонного сигналу світлофора. Таке регулювання 

забезпечить безпеку усіх учасників руху. 

ВИСНОВКИ. Впровадження запропонованих заходів із розділення транспортних та 

пішохідних потоків у часі на регульованих перехрестях з високою інтенсивністю транспортного 

та пішохідного руху зменшує транспортні затримки та підвищує безпеку учасників дорожнього 
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руху. Для підтвердження даної тези слід здійснити моделювання руху на існуючих перехрестях. 
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E-mail: kamisama676@gmail.com, vpndocent@sat.poltava.ua  

Мета роботи – підвищення прохідності автопоїздів-ваговозів, а саме досягнення максимально 

можливого значення кута підйому, що долає автопоїзд за рахунок розробки методу точного 

визначення осьових навантажень. Проаналізовано існуючі математичні моделі розрахунку 

осьових навантажень багатовісних транспортних засобів. Запропоновано два напрямки 

розв’язання задачі визначення осьових навантажень: система рівнянь і використання модулів 

систем 3d моделювання. Розв’язок системи рівнянь, показав відмінність осьових навантажень на 

задній візок тягача і осі напівпричепу під час руху на підйом автопоїзду. Це дає можливість 

розв’язувати задачі оптимізації розподілу крутного моменту по осях. 

Ключові слова: автопоїзд, кут підйому, що долає автопоїзд, осьові навантаження, 

математична модель. 
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The purpose of this work is to improve a tractor-semitrailer mobility with tractor units by 

increasing the tractor-semitrailer gradeability. This goal is achieved through the development of the 

method of accurate determination of a road train axial loads. The existing mathematical models for 

calculating multi-axle vehicles axial loads were analyzed. Suggested two directions for solving the 

problem of determining axial loads: a system of equations and a 3d modeling systems modules 

using. The system of equations solution showed the difference of axial loads on the rear tractor 

axles and the semi-trailer axis during overcoming the rise of roads. This makes it possible to solve 

the problem of optimizing the torque distribution along the axes. 

Кey words: a tractor-semitrailer, a tractor-semitrailer gradeability, an axles loads, a 

mathematical model. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Такий параметр прохідності автопоїзда як кут підйому, який 

він може подолати, визначає спроможність доставки вантажу до місця призначення. 

Автопоїзди-ваговози мають забезпечити рух як по дорогах загального користування так і в 

умовах бездоріжжя. Це стосується переміщення як будівельних вантажів так важкої техніки, 

у тому числі броньованої техніки. В Україні та світі, попри будівельні норми будівництва 

доріг, мають велике поширення ділянки доріг з великим кутом підйому. Ці ділянки доріг є 

перешкодою, які не можливо подолати без залучення додаткового тягача, або без 

використання об’їзних доріг (за умови, що є такі). У будь якому випадку такий стан 
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призводить до збільшення транспортних витрат. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Прохідність автопоїзда, як експлуатаційну 

властивість транспортного засобу, оцінюють за допомогою переліку показників. Визначення 

і методи їх експериментального визначення подано у ГОСТ 22653-77, ГОСТ 22748-77, ГОСТ 

2349-75, ГОСТ 12105-74, ОСТ 37.001.244-82, РТМ 37.001.039-77. А також більш сучасним 

нормативним документам - ГОСТ РВ 52048-2003 «Автомобили многоцелевого назначения. 

Параметры проходимости и методы их определения». 

Одним із показових показників профільної прохідності є найбільший кут, який долає 

автопоїзд. Відомо [1], що значення найбільшого кута, який може подолати автопоїзд 

обмежено наступними чинниками: тяговими можливостями автомобіля за характеристиками 

двигуна; зчепленням ведучих коліс з дорогою; втратою керованості з причини недостатнього 

навантаження на передню вісь. 

У цій роботі виконано аналіз впливу на величину кута підйому, який може подолати 

завантажений автопоїзд за двома умовами: зчеплення ведучих коліс з дорогою; величиною 

тягової сили на ведучих колесах, яка визначається через максимальний крутний момент двигуна. 

Особливу увагу приділяється, у першу чергу фізичним обмеженням, які накладають 

зчеплення коліс з дорогою. І у другу чергу – визначення оптимальної потужності двигуна. У 

більшості випадків рівень профільної прохідності повнопривідних автомобілів визначається, 

в основному, їх конструкційними параметрами: розподілом навантаження по осях, діаметром 

коліс, дорожнім просвітом, величинами кутів схилу і поздовжнім радіусом прохідності [2]. 

Щодо автопоїздів додаються іще декілька параметрів, описаних у вищеназваних стандартах. 

Таким чином вважаємо за актуальне отримати можливість точного визначення розподілу 

осьових навантажень на усі осі автопоїзду. Аналіз літературних джерел [3] показав, що 

існуючі моделі намагаються представити дві, чи три осі, що близько розташовані, як одну 

вісь. Пропорційно збільшивши при цьому навантаження. Отже для того, щоб мати 

можливість виявляти причини не достатньої прохідності і потім оптимізувати розподіл 

крутного моменту по осям потрібно мати точні значення осьових навантажень під час руху 

автопоїзду на підйому. 

Технічним завданням на розробку нового тягача КрАЗ-6510TE передбачалось забезпечити 

спроможність автопоїзду долати підйом дороги у 18
0
. Проте розрахунки показали, що за 

умови відповідності крутного моменту від двигуна на колесах умовам зчеплення автопоїзд 

міг би подолати кут підйому у 14,35°. Аналіз отриманих результатів виявив перспективні 

напрямки зміни конструкції тягача для досягнення гранично можливого кута підйому. 

ВИСНОВКИ. Розроблена математична модель надає можливість визначати значення 

максимальної тягової сили на ведучих осях за умовою зчеплення кожної осі автопоїзду 

окремо. Такі розрахунки уже виконано для автопоїзду у складі КрАЗ-6510TE і напівпричепу 

КВСЗ-5001. Що дало можливість визначити причини не достатньо високого значення кута, 

який долає автопоїзд. 
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КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ ПЛУНЖЕРА ПАЛИВНОГО НАСОСА ДИЗЕЛЯ 
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Одним з основних завдань двигунобудування є створення дизелів, що мають високу 

паливну економічність на всіх режимах роботи транспортних засобів, будівельної та 

шляхової техніки. Зниження витрати палива дизельними двигунами значною мірою залежить 

від характеристик упорскування й розпилювання палива паливною апаратурою. Щоб 

отримати високий ступінь дрібності розпилювання палива на всіх режимах роботи дизеля, 

необхідно створити якомога більший тиск упорскування палива. Для покращення паливної 

економічності на часткових швидкісних режимах експлуатації за рахунок поліпшення якості 

розпилювання палива пропонується застосувати технологічно просту та дешеву паливну 

систему з керованим приводом паливного насоса високого тиску дизеля. 

Ключові слова: дизель, насос, плунжер, швидкість, привод, керування. 

 

SPEED CONTROL OF DIESEL FUEL PUMP PLUNGE 
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One of the main tasks of engine building is to create diesels that have high fuel efficiency in all 

modes of operation of vehicles, construction and road machinery. Reducing fuel consumption by 

diesel engines largely depends on the characteristics of fuel injection and spraying by fuel 

equipment. To obtain a high degree of fineness of fuel spraying in all modes of operation of the 

diesel engine, it is necessary to create the highest possible fuel injection pressure. To improve fuel 

economy at partial speed modes by improving the quality of fuel spraying, it is proposed to use a 

technologically simple and cheap fuel system with a controlled drive of the diesel high-pressure fuel 

pump. 

Key words: diesel, pump, plunger, speed, drive, control. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Зниження експлуатаційних витрат [1] є однією з задач 

сучасних транспортних засобів. За теперішніх умов до 80 відсотків часу двигуни автомобілів 

працюють з навантаженням менше чверті максимального, тепловози до 65 відсотків часу 

працюють в режимі холостого ходу, а будівельна й шляхова техніка до 50 відсотків робочого 

часу працює з частковими навантаженнями. При роботі на вказаних режимах в широкому 

діапазоні змінюється частота обертання колінчастого вала дизельного двигуна. Від неї, в 

свою чергу, залежить тиск упорскування палива дизеля, який на цих режимах не досягає 

оптимальної величини через зниження швидкості руху плунжера паливного насоса високого 

тиску. Це виявляється недостатнім для якісного розпилювання палива. 

Останніми роками розроблені та впроваджуються паливні системи з насос-форсунками та 

електронним управлінням упорскування палива. Проте вони вимагають застосування 

високоякісного дизельного палива, що ускладнює використання альтернативних типів палив, 

зокрема біопалива. Крім того, такі системи не можуть бути використані на дизелях, що вже 

знаходяться в експлуатації. 

Систематизуючи конструкторські й схематичні рішення, які направлені на модернізацію 

паливної апаратури й створення нових її елементів, можна також відзначити, що більшість 

цих рішень складні в технічному виконанні. Тому найбільш ефективним рішенням [2-3] зі 

зниження витрати палива на часткових швидкісних режимах і режимах холостого ходу є 

вдосконалення систем паливоподачі, що забезпечує підвищення тиску впорскування. 
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В пропонованій паливній системі [4-5] 

дизеля замість муфти випередження впорскування палива встановлюється керований привод 

паливного насоса високого тиску дизеля, який у поєднанні зі стабілізацією максимальної 

об'ємної швидкості подачі палива плунжером паливного насоса виконує функції муфти 

випередження впорскування палива. 

Керований привод [6-8] паливного насоса високого тиску перетворює рівномірне 

обертання приводного вала цього насоса в нерівномірне обертання його кулачкового вала та 

забезпечує безступінчасте керування нерівномірністю обертання вала насоса, що дозволяє 

зберігати високу лінійну швидкість плунжера насоса при нагнітанні палива на часткових 

швидкісних режимах і режимах холостого ходу дизеля. 

Розроблена модель перетворювача кутових швидкостей керованого привода для 

інтенсифікації паливоподачі на вказаних режимах, заснована на використанні кулачкових 

механізмів. Даний перетворювач є кінематичним аналогом шарніра Гука, а його 

передавальна функція для валу паливного насоса високого тиску має вигляд: 

 

       ,А/Аz5.0cosz5,0sinu 0
2
0

22                                            (1) 

 

де z – кількість кулачків на валу паливного насоса високого тиску дизеля;  – поточне 

значення кута повороту привідного вала насоса; А0=cos – параметр нерівномірності 

обертального руху;  – кут між вилками шарніра Гука. 

На основі цієї передавальної функції визначені кінематичні характеристики [9] 

перетворювача кутових швидкостей на основі кулачкових механізмів для привода 

восьмикулачкового вала паливного насоса високого тиску дизеля ЯМЗ-238, розроблена 

кінематична схема керованого приводу на їх основі, визначена формула для винайдення 

кутової швидкості кулачкового валу паливного насоса високого тиску з керованим 

приводом: 

       .z5.0cos32z5,0cosА21 0D                                     (2) 

 

де D – кутова швидкість обертання приводного вала насоса;  – фаза передавальної 

функції перетворювачів керованого приводу паливного насоса високого тиску (при =0 вал 

керованого привода обертається рівномірно, а при 0 – нерівномірно). 

На основі проведених досліджень і розрахунків розроблена конструктивна схема 

керованого приводу паливного насоса високого тиску, та виготовлений його 

експериментальний зразок. 

На рисунку 1 наведені графіки зміни швидкості  руху плунжера паливного насоса на 

ділянці його активного ходу залежно від частоти обертання приводного вала насоса штатної 

паливної системи ЯМЗ-238 (рис. 1а) і паливної системи з керованим приводом (рис. 1б). 

Рисунок 1 – Швидкості руху плунжера паливного насоса високого тиску 
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За рахунок установки керованого приводу паливного насоса реалізується зміна миттєвого 

передавального відношення між валом приводу паливного насоса високого тиску і 

кулачковим валом паливного насоса високого тиску, що дає можливість забезпечити високу 

лінійну швидкість плунжерів при нагнітанні палива на всіх режимах роботи дизеля. 

Дослідженнями встановлено, що максимальні швидкості плунжера штатного паливного 

насоса високого тиску ЯМЗ-238 змінюється в діапазоні від 0,9 м/с (при частоті обертання 

приводного вала насосу 400 хв
-1

) до 2,2 м/с (при 1000 хв
-1

). 

Максимальна швидкість плунжера паливного насоса високого тиску ЯМЗ-238 з керованим 

приводом при зміні частоти обертання від 400 хв
-1

 до 1000 хв
-1

 була постійною й становила 

2,2 м/с (така ж, як і при роботі паливного насоса високого тиску без керованого приводу на 

номінальному режимі). 

ВИСНОВКИ. В результаті аналізу паливних систем і сучасних способів підвищення 

економічності дизелів виявлено, що найбільш ефективним напрямом зниження витрати 

палива на режимах холостого ходу й часткових швидкісних режимах є вдосконалення систем 

паливоподачі, яке забезпечує підвищення тиску впорскування палива. 

Розроблено керований привод паливного насоса високого тиску дизеля, що дозволяє 

забезпечити високу лінійну швидкість руху плунжера насоса при нагнітанні палива на 

часткових швидкісних режимах. При обладнанні паливного насоса керованим приводом 

максимальна швидкість руху плунжера практично постійна й становить 2,2 м/с незалежно 

від частоти обертання вала двигуна. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЫЧАЖНО-КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В 

ПЕРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ 

 

В.А. Елистратов 

Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
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Р.Р. Керимов 
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Ведущей отраслью современной техники является машиностроение. Уровень развития 

машиностроения определяется созданием новых высокопроизводительных и надёжных 

машин. Качество создаваемых машин и механизмов в значительной мере определяется 

полнотой разработки и использования методов теории механизмов и машин. Совершенство 

конструкции механизма и машины определяется комплексом критериев производительности, 

надёжности, точности и экономичности. Методы синтеза многозвенных кулачково-

рычажных механизмов органически взаимосвязаны с проблемами проектирования как 

кулачковых, так и рычажных механизмов. При решении задач синтеза механизмов 

необходимо широкое использование современного математического аппарата теории 

функций и вычислительной техники. 

Ключевые слова: машина, механизм, движение, анализ, синтез. 

 

POSSIBILITY OF APPLICATION OF LEVER AND CAM MECHANISMS IN VARIABLE 

WORKING PROCESSES 

 

V. Yelistratov 
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R. Kerimov 
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Mechanical engineering is the leading branch of modern technology. The level of development 

of mechanical engineering is determined by the creation of new highly productive and reliable 

machines. The quality of the created machines and mechanisms is largely determined by the 

completeness of the development and use of the methods of the theory of mechanisms and 

machines. The perfection of the design of the mechanism and machine is determined by a set of 

criteria for performance, reliability, accuracy and efficiency. Methods for the synthesis of multi-link 

cam-lever mechanisms are organically interconnected with the design problems of both cam and 

lever mechanisms. When solving problems of synthesis of mechanisms, it is necessary to widely 

use the modern mathematical apparatus of the theory of functions and computer technology. 

Key words: machine, mechanism, movement, analysis, synthesis. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Для реализации качественно и количественно изменяемых 

машинных процессов необходимо использование самонастраивающихся механизмов, в 

которых законы движения рабочих органов автоматически меняются при изменении 

рабочего процесса так, что условия его выполнения оказываются оптимальными. Обычно 

эти требования удовлетворяются качественно, т.е. при изменении рабочего процесса 

изменяется скорость, или скорость и закон движения рабочего органа. В 

самонастраивающихся механизмах эти требования удовлетворяются путём автоматического 

изменения одного или нескольких параметров, определяющих схему механизма. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Как отмечалось выше, машинный 

рабочий процесс может изменяться как качественно, так и количественно, в ограниченном 

объёме, определяемом количеством заданных режимов работы. Для реализации таких 
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процессов при применении многозвенных рычажно-кулачковых механизмов, выполненных в 

виде шарнирно-рычажной цепи с двумя степенями подвижности и неподвижного кулачка, с 

которым через ролик кинематически замкнуто одно из шарнирных звеньев, требуемое 

изменение режимов работы осуществляется изменением положения неподвижного кулачка. 

Анализ законов движения выходного звена кулачковых механизмов с целью 

рационального выбора в зависимости от конкретных условий работы описан в трудах 

П.Л. Чебышева, И.И Артоболевского, П.А. Лебедева и др. учёных. Из условия минимизации 

пиковых скоростей, ускорений и кинетической мощности разработаны методы синтеза 

законов движения, которые проектируются с учётом упругости ведомой системы 

механизмов. Из условия удаления от заклинивания механизма выбираются основные 

размеры кулачковых механизмов. Разработаны методы проектирования кулачковых 

механизмов из условия равной прочности всех деталей механизма с учётом цикловых 

коэффициентов полезного действия и условий соседства звеньев механизма. 

Синтез кулачково-рычажных механизмов при заданном законе движения 

исполнительного органа, ведётся алгебраическими методами, а также методами 

кинематической геометрии. Как при поэтапном, так и при комплексном методе синтеза 

кулачково-рычажных механизмов рычажные группы можно проектировать методами 

оптимизации. Синтеза кулачково-рычажных исполнительных механизмов ведётся из условия 

ограничения контактных напряжений между кулачком и роликом, а также из условия 

ограничения нормального износа рабочей поверхности кулачка в периоды движения 

исполнительного органа. 

Из проведенного анализа следует, что для осуществления переменных рабочих процессов 

возможно применение рычажно-кулачковых механизмов [1-3], позволяющих реализовать 

несколько режимов работы машины, диктуемых заданными изменениями внешних условий. 

Эти механизмы должны реализовывать неравномерное вращательное движение выходного 

звена, который достигается соответствующей формой профиля кулачка. 

Задача синтеза такого рычажно-кулачкового механизма заключается в определении 

оптимальных параметров шарнирно-рычажной цепи и профиля кулачка, с учётом 

ограничений по допускаемому углу передачи усилий, минимальному радиусу кривизны 

кулачка, минимизации контактных напряжений в высшей паре и др. 

Для синтеза таких механизмов исходными условиями можно выбрать или наибольшее 

нагружение выходного звена моментом сил полезного сопротивления, или максимальный 

интервал его движения. Кинематический анализ такой передачи можно выполнить на основе 

метода обращённого движения при неподвижном выходном звене. Исходными условиями 

определения параметров шарнирно-рычажной цепи механизма являются углы поворота 

выходного звена, значение допускаемого угла давления и др. 

ВЫВОДЫ. Реализация рычажно-кулачковыми механизмами [1-3] неравномерного 

вращательного движения выходного звена по заданному закону движения при равномерном 

движении входного звена даёт возможность использовать данный тип механизмов в качестве 

преобразователей для организации регулируемого неравномерного вращения кулачкового 

вала топливного насоса высокого давления, что должно позволить улучшить характеристики 

впрыскивания топлива на частичных скоростных режимах работы дизеля. 
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Транспорт - це провідна інфраструктурна галузь матеріального виробництва, яка 

поставляє виробничі і невиробничі потреби народного господарства та населення в усіх 

видах перевезень. Розвиток інтеграційних процесів та зростання конкуренції на ринку 

транспортних послуг, вимагає нових підходів до розвитку  транспортних відносин, 

створенню нових технологій та підвищенню якості послуг.   

Ключові слова: транспортна система, галузь, автомобільні перевезення, інфраструктура, 

вантажі, пасажири, транспортні послуги 
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Transport is a leading infrastructural branch of material production, which meets the production 

and non-production needs of the national economy and the population in all types of transportation. 

The development of integration processes and the growth of competition in the market of transport 

services requires new approaches to the development of transport relations, the creation of new 

technologies and improving the quality of services. 

Key words: transport system, industry, road transport, infrastructure, cargo, passengers, 

transport services 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ: Транспортна система України є однією з важливих галузей 

економіки, ефективне функціонування якої забезпечує необхідні умови національної 

безпеки, цілісності держави та підвищення рівня життя населення.  

На теперішній час транспортний сектор України  –  це значний і важливий сегмент для 

економіки країни, адже ефективна та злагоджена робота цілої транспортної системи 

являється рухомою силою для загального розвитку країни.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ: Продукцією транспорту є перевізний процес, 

який триває лише протягом часу виконання транспортом своєї основної функції – 

переміщення у просторі та в часі вантажів і пасажирів.  

Попит на автомобільні перевезення визначається динамікою та структурою зміни об’єму 

виробництва в країні, а також платоспроможністю підприємств та організацій всіх галузей 

економіки. Варто враховувати, що економіка та вантажні перевезення однаково впливають 

один на одного. Як розвиток економіки викликає зростання кількості перевезень, так і 

високий рівень та можливості перевезень позитивно впливають на рівень інвестицій та темпи 

приросту економіки у регіоні. 

На сьогодні в галузі існує велика кількість проблем, які потребують негайного та 

першочергового вирішення. Насамперед, існування великого рівня зношеності основних 

засобів інфраструктурних об’єктів, що становить загрозу виникнення аварійних ситуацій, а в 

кінцевому результаті призводить до нестабільного функціонування економіки. Щоб 

подолати дану проблему необхідно: змінити амортизаційну політику; законодавчо закріпити 

умови, що стимулюватимуть надходження вітчизняних та іноземних інвестицій у 

транспортні інфраструктурні проекти (шляхи сполучення, термінали, мости); 
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використовувати сучасні форми співробітництва держави та приватного сектора у сфері 

фінансування транспортної інфраструктури; підвищувати інвестиційну привабливість 

транспорту шляхом забезпечення розвитку конкурентного середовища в транспортному 

комплексі, реструктуризації та фінансового оздоровлення транспортних підприємств. 

Значними проблемами для українських міжнародних вантажних автомобільних 

перевізників також є абсолютно різні організаційні умови роботи, порівняно з перевізниками 

з країн Європейського Союзу.  

Так, західноєвропейським перевізникам для перевезень вантажів між країнами ЄС не 

потрібні дозвільні документи, перевізники не обтяжені оформленням митних процедур, їх 

автомобілі не простоюють на прикордонних переходах та митницях, водіям не потрібна 

візова підтримка. Між країнами ЄС склалися сталі вантажопотоки, які обслуговуються 

автомобільним транспортом за стабільними цінами. 

Автомобілі європейських перевізників не потребують частих ремонтів, бо 

використовуються переважно на автомагістралях із відмінною якістю дорожнього покриття. 

Обслуговування автомобілів здійснюється на фірмових сервісних станціях, де немає 

наднормативного простою транспорту в очікування запасних частин. 

Окрім зазначених проблем на наших перевізників негативно впливає національна 

податкова система. Усі наведені чинники ведуть до зростання витрат українських 

перевізників і падіння рівня конкурентоспроможності, порівняно з іноземними 

транспортними компаніями. 

Покращенням підприємництва з організації вантажних автомобільних перевезень має 

стати вирішення комплексу науково обґрунтованих організаційних, економічних, правових 

та техніко-технологічних питань розвитку цього напряму роботи галузі, а саме: 

 організаційні проблеми – вирішення на державному рівні у межах програми 

партнерства України з ЄС питань щодо надання перевізникам України потрібної кількості 

дозвільних документів та паритетних засад зі спрощення процедури отримання українськими 

водіями шенгенських віз на довгостроковий термін; 

  економічні проблеми – створення для всіх категорій і форм власності національних 

міжнародних перевізників рівних умов щодо оподаткування доходів; розробка 

перевізниками раціональних економічних транзитних маршрутів із міжнародних перевезень;  

 правові проблеми – узгодження ліцензійних умов щодо надання послуг із 

перевезень вантажів автомобільним транспортом та положень законів України стосовно 

автомобільного транспорту; 

 техніко-технологічні проблеми – вибір перевізником раціональних типів 

автотранспортних засобів, що відповідають вимогам до перевезень, які плануються до 

освоєння. 

ВИСНОВКИ. Проблеми автомобільного транспорту, що виникають в умовах нестабільної 

економічної ситуації в країні, потрібно враховувати при реформуванні транспортного 

сектору економіки. Збільшення інвестицій в галузь, вдосконалення тарифної політики, 

розвиток міжнародних перевезень, будівництво та ремонт доріг, проведення ринкових 

реформ  все це сприятиме ефективному розвитку автомобільної транспортної галузі. 
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ПОБУДОВА УНІВЕРСАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГІДРООБ’ЄМНО-МЕХАНІЧНИХ 

ТРАНСМІСІЙ САМОХІДНИХ КОЛІСНИХ МАШИН 

 

М.Б. Бурлига, А.В. Завязкін 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

E-mail: burligakr@gmail.com 

Сформульовано та розв’язано задачу побудови універсальних характеристик колісних 

машин (тракторів) з гідрооб’ємно-механічною трансмісією (ГОМТ) і візуалізації 

кінематичних, силових і енергетичних параметрів ГОМТ у всьому діапазоні експлуатаційних 

режимів роботи самохідних колісних машин для порівняння альтернативних схемних рішень 

ГОМТ і вибору найраціональнішого з них, розглянуті універсальні характеристики ГОМТ. 

На підставі аналізу універсальних характеристик можна проводити обґрунтування 

раціонального робочого об’єму гідромашини для заданої системи тракторної ГОМТ. 

Ключові слова: гідрооб’ємно-механічна трансмісія, гідромашина, універсальні 

характеристики, схемне рішення ГОМТ. 

 

CONSTRUCTION OF UNIVERSAL CHARACTERISTICS OF SELF-PROPELLED 

WHEELED MACHINES’ HYDRO VOLUME AND MECHANICAL TRANSMISSIONS 

 

M. Burlyga, A. Zaviazkin 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: burligakr@gmail.com 

The problem of construction of universal characteristics of wheeled machines (tractors) with 

hydraulic volume mechanical transmission (HVMT) and visualization of kinematic, power and 

energy parameters of HVMT in the whole range of operating modes of operation of self-propelled 

wheeled machines for comparison of alternative circuit solutions of HVMT universal characteristics 

of HVMT are considered. Based on the analysis of universal characteristics, it is possible to 

substantiate the rational working volume of hydraulic machine for a given system of tractor HVMT. 

Key words: hydraulic volume mechanical transmission, hydraulic machine, universal 

characteristics, circuit solution of HVMT. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Універсальна математична модель, яку наведено у попередніх 

дослідженнях [1], дозволяє визначати й аналізувати кінематичні, силові і енергетичні 

характеристики двопотокових тракторних ГОМТ з урахуванням режимів циркуляції 

потужності і зв’язку втрат у ГОП і ГОМТ з буксуванням колісного трактора, а також загалом 

адекватно оцінювати втрати і ККД трансмісії і машинно-тракторного агрегату  (МТА), а 

також визначати і прогнозувати основні техніко-економічні показники машинно-тракторного 

агрегату з безступінчастими ГОМТ. Методику розрахунку і побудови на ЕОМ універсальних 

характеристик тракторних ГОМТ для порівняння ефективності альтернативних схем 

безступінчастих трансмісій для різних технологічних процесів МТА запропоновано у роботі 

[2]. Мета роботи – обґрунтувати вибір найкращої схеми ГОМТ за допомогою універсальних 

характеристик. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Універсальні характеристики повного ККД 

ГОМТ з ГСТ-90 наведено на рис. 1, а для ГСТ-112– на рис. 2. 

Аналіз показав, що у разі використання ГСТ-112 збільшується динамічний фактор, оскільки 

він забезпечується гідромашинами більшого робочого об’єму; помітно розширюються зони 

робочих режимів ГОМТ з ККД, що перевищує 0,85; підвищується ККД ГОМТ на першому 

повнопотоковому діапазоні. На рис. 3 для порівняння наведено універсальні характеристики 

ГОМТ-1С трактора ХТЗ-21021 (ХТЗ-242К) з двигуном Д-260. 
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Рисунок 1 – Універсальні характеристики 

ГОМТ № 1 (повний ККД) для ГСТ-90 

Рисунок 2 – Універсальні характеристики 

ГОМТ № 1 (повний ККД) для ГСТ-112 

 

 
 

Рисунок 3 – Універсальні характеристики ГОМТ-1С у режимі «оранка» 

 

Таким чином, універсальні характеристики ГОМТ можуть бути використані не тільки для 

порівняння різних альтернативних варіантів ГОМТ, але й для оцінки тих чи інших 

конструктивних змін в конкретній трансмісії. 

ВИСНОВКИ. Побудова універсальних характеристик ГОМТ дозволяє порівнювати різні 

варіанти трансмісій, які мають різну кінематичну і структурну схему або розрізняються лише 

вектором конструктивних параметрів. Перспективним вважається, що універсальні 

характеристики самохідних колісних машин з ГОМТ дозволяють обґрунтовано вибирати 

найраціональніше схемне рішення ГОМТ на безлічі альтернативних кінематичних схем 

ГОМТ, що забезпечує найкращі техніко-економічні показники колісних машин. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Самородов В. Б., Коваль А. А., Бурлыга М. Б. Сравнение универсальных характеристик 

гидрообъемных передач как элементов перспективных бесступенчатых гидрообъемно-

механических трансмиссий украинских тракторов. Вісник Кременчуцького державного 

політехнічного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КДПУ. 2009. 

Вип. 2 (55), Ч. 1. С. 73–77. 

2. В. Б. Самородов, А. В. Рогов, М. Б. Бурлыга. Методика и результаты построения 

универсальных характеристик гидрообъемно-механических трансмиссий. Вісник 

Кременчуцького державного політехнічного університету. Кременчук: КДПУ. 2002. 

Вип. 3 (14). С. 46–49. 

 

 

 

D 
 

0.75 

 

0.65 

 

0.55 

 

0.45 

 

0.35 

 

0.25 

 

0.15 

 

0.05 

 0         1          2          3         4          5          6          7         8          9        10       11 

е 

0.9 

 

0.6 

 

0.3 

 

0.0 

 

-0.3 

 

-0.6 

 

V, км /год 
 

 

0      8      16      24     32     40      48     56     64     72 0       8       16      24      32      40      48      56      64      72 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

Повний ККД 
ГОМТ 

Повний ККД 
ГОМТ 

е 
0.9 

 
0.6 

 
0.3 

 
0.0 

 
-0.3 

 
-0.6 

V,  
км /год 

1.00 

0.90 

0.80 

0.70 

0.60 

0.50 

0.40 

0.30 

0.20 

0.10 

е 
0.9 

 
0.6 

 
0.3 

 
0.0 

 
-0.3 

 
-0.6 

V,  
км /год 



АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 183 

УДК 62.835 

 

ЕЛЕКТРОМОБІЛІ. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ 

 

М.В. Лемішко, А.Ф. Гаврилюк 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

E-mail: gavrilyk3@ukr.net  

У результаті аналізу статистичних даних  визначено недоліки використання автомобільного 

транспорту з двигуном внутрішнього згорання і перспективи електрифікації автомобільного 

транспорту. Основна мотивація в поширенні електромобілів пов’язана з підвищенням 

екологічності та енергоефективності автомобільного транспорту, а також з низкою споживчих 

характеристик: відсутність шуму двигуна, динамічні характеристики та ін. 

Ключові слова: автомобільний транспорт, електромобілі, транспортні систем. 

 

ELECTROMOBILE TRANSPORT 

 

M. Lemishko, A. Gavrilyk 

Lviv State University of Life Safety 

E-mail: gavrilyk3@ukr.net 

As a result of the analysis of statistical data the shortcomings of use of motor transport with the 

internal combustion engine and prospects of electrification of motor transport are defined. The main 

motivation in the proliferation of electric vehicles is associated with improving the environmental 

friendliness and energy efficiency of road transport, as well as a number of consumer 

characteristics: no motor noise, dynamic characteristics, etc. 

Key words: motor transport, electric cars, transport systems. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Автомобільний транспорт є однією з найважливіших галузей 

економіки України і необхідним атрибутом нормального життя кожної людини. В умовах 

суспільства розвиток економіки країни не може розглядатися без добре налагодженої 

транспортної системи з використанням альтернативних джерел палива для транспорту [1]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Згідно схваленої Національної транспортної 

стратегії України на період до 2030 року, транспортна галузь є однією з базових галузей 

економіки, яка має розвинуту мережу автомобільних шляхів, вантажних митних терміналів, 

що створює необхідні передумови для задоволення потреб користувачів транспорту та 

розвитку бізнесу [2]. 

Електромобілі в даний час є одними з основних трендів розвитку світової автомобільної 

галузі. Незважаючи на те, що в 2015 році частка електромобілів в світовому автопарку була 

незначна – близько 0,1 %, за прогнозами ця частка буде швидко рости і складе близько 10% 

до 2030 р і близько 40 % до 2050 р.(рис. 1) [3]. 

Основна мотивація в поширенні електромобілів пов’язана з підвищенням екологічності та 

енергоефективності автомобільного транспорту, а також з низкою споживчих характеристик: 

відсутність шуму мотора, динамічні характеристики та ін. 
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Рисунок 1 – Прогнозування розвитку електромобілів до 2050 року 
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Історія електромобілів становить близько 180 років. З цього випливає, що перші 

електромобілі з’явилися майже на 50 років раніше першого автомобіля. Поштовхом до їх 

розвитку послужило відкриття Фарадеєм явища електромагнітної індукції, після чого 

інженери і винахідники почали шукати шляхи його практичного застосування. Всі 

електромобілі того часу мали велику вагу, пересувалися зі швидкістю не більше 4 км/год. і 

були не зовсім придатні до практичного застосування. Розвиток електромобілів стримувало 

відсутність порівняно невеликих і заряджають акумуляторів [4]. Інтерес до електромобілів 

відродився в 90-х роках 20 століття, коли гостро постала проблема забруднення 

навколишнього середовища і виснаження нафтових запасів. Незважаючи на існуючі 

недоліки, світовий обсяг продажів електромобілів продовжує зростати. 

ВИСНОВОК. Сучасний світ важко уявити без великої кількості автотранспорту, тому з 

метою дотримання еколого-економічного балансу повинно бути розроблено багато заходів 

спрямованих на поліпшення якості атмосферного повітря, одним із них є запровадження 

електромобілів на заміну звичайним. Електромобіль є вигідною інвестицією. Цей автомобіль 

є екологічним та економним. В електромобілі немає технічного обслуговування, заміни 

мастил, заміна зношуваних частин. Там в 2,5 рази менше комплектуючих, менше деталей. В 

електромобілі немає техобслуговування. Змінювати фільтри потрібно через 30 тисяч 

кілометрів пробігу. 
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КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ КАТЕГОРІЇ N3 
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Робота присвячена удосконаленню методики розрахунку силових параметрів кермового 

керування вантажного автомобіля категорії N3. Розроблений та описаний алгоритм 

розрахунку передавального числа кермового приводу за допомогою тривимірної моделі 

кермового керування автомобіля КрАЗ-260.  

Ключові слова: кермове керування, колісний керуючий модуль, передавальне число, 

кермовий привод, момент опору повороту, тривимірна модель. 

 

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF CALCULATION OF POWER PARAMETERS 
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The work is devoted to the improvement of the method of calculating the power parameters of 

the steering of a truck of category n3. An algorithm for calculating the gear ratio of the steering 
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drive using a three-dimensional model of steering kraz-260. 

Key words: steering control, wheel control module, gear ratio, steering drive, torque, three-

dimensional model. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Удосконалення механізмів кермового керування сучасних 

автомобілів полягає в підвищенні, перш за все безпеки водіння, надійності, а також 

поліпшення зручності і комфорту в керуванні, що значно може знизити стомлюваність водія 

автотранспортного засобу. Стійкість руху автомобіля у прямому напрямку, легкість повороту 

коліс та їх здатність самостійно повертатися у вихідне положення, мінімальна віддача 

зворотних ударів на кермове колесо, повна надійність в роботі і безвідмовність дії за весь 

термін служби автомобіля, зручність в експлуатації та невисокі вимоги до догляду повинні 

бути невід'ємними складовими якості кермового керування. Відносно безпеки руху автомобіля 

кермове керування є одним з найбільш складних і відповідальних його механізмів. Питання 

підвищення надійності кермового керування і безпеки руху стоять особливо гостро для 

автомобілів великої вантажопідйомності, які в даний час є досить швидкохідними. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. При кінематичному способі керування 

колісною машиною, завдяки повороту керованих коліс навколо шворнів та їх кінематичному 

та конструктивному зв’язку з остовом, відбувається зміна траєкторії її руху. При цьому 

параметри кінематики колісної машини в цілому будуть визначатися кінематикою керованих 

коліс, властивостями опорної поверхні, пружними та демпфуючими характеристиками їх 

шин з одного боку, а з іншого – параметрами колісної машини (конструктивною схемою, 

базами машини та заднього візка , характеристиками шин некерованих коліс, положення 

центру ваги тощо). Враховуючи, що основною ланкою системи є кероване колесо, то вона 

отримала назву колісного керуючого модуля [1]. У загальному випадку колісний керуючий 

модуль враховує керовані колеса з їх контактом з опорною поверхнею, керований міст з його 

пружними зв’язками з остовом колісної машини та кермове керування. У загальному 

випадку структурна схема колісного керуючого модуля наведена на рис. 1. 

З аналізу рис. 1 видно що, вхідними даними в 

колісний керуючий модуль є величина зусилля, що 

прикладається водієм безпосередньо до керма 

Р(t), і кут його повороту Q(t). При цьому 

величина зусилля Р(t) і динаміка його зміни є 

характеристиками силової взаємодії водія і 

керуючого модуля, а кут повороту кермового 

колеса Q(t) - характеристикою керуючого впливу 

водія на керуючий модуль. У свою чергу величина 

зусилля на кермовому колесі Р(t) буде залежати 

від величини моменту опору повороту керованих 

коліс, що формується безпосередньо 

кінематичними і конструктивними параметрами 

керованих коліс і моста, характеристиками опорної 

поверхні, параметрами шасі колісної машини з 

одного боку і параметрами кермового керування з 

іншого.  

Розрахунок кермового керування, зокрема 

гідравлічного підсилювача, проводиться за 

максимальним моментом опору повороту 

керованих коліс на місці на твердій опорній 

поверхні з високим коефіцієнтом зчеплення. Визначальний вплив граничного за зчепленням 

моменту опору повороту шини на момент опору повороту колеса на місці, послугувало тому, 

що багато дослідників  займалися визначенням цього моменту. Йому присвячені роботи 

Солтуса А.П.[1], Лисова М І. [2], Чудакова Є.А.[3], Литвинова А.С.[4], Чайковського І.П. [5], 

Рисунок 1 - Структурна схема 

колісного керуючого модуля 
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Таборека Я.Л. [6], Бочарова Н.Ф. [7], Редчица В.В. [8], Гауха Б. Е. [9]. Однак, розрахункові 

дані за отриманими цими авторами залежностями дають результати, які істотно відрізняються 

між собою. Тому виникла необхідність визначення достовірності розрахункових даних за цими 

залежностями та порівняння їх з експериментальними. За залежностями, описаними 

вищевказаними авторами, були проведені розрахунки для наступних автомобілів: ЗіЛ-130, ЗіЛ-

157, МАЗ-503, Урал-375, КамАЗ-5511, КрАЗ-260. Експериментальні [6], [9], [10] і розрахункові 

за формулами дані були зведені в табл 1. 

За отриманими розрахунковими та експериментальними даними для автомобіля КрАЗ-260 

побудований графік (рис. 2), в якому порівнюються розрахункові та експериментальні 

значення максимального моменту опору повороту керованих коліс на місці. На графіку 

горизонтальною лінією наведене значення результату експериментального дослідження.  

 

 
Рисунок 2 – Графік порівняння значення Ммах розрахункового з експериментальними 

даними для автомобіля КрАЗ-260 

 

З аналізу досліджень можна зробити висновок, що результати розрахунків за наведеними 

залежностями розрізняються між собою. Оскільки на величину граничного моменту істотно 

впливає положення центра повороту шини, тому залежності які не враховують положення 

центру повороту, з нашої точки зору, є неприйнятними для практичних розрахунків. Для 

практичних розрахунків можна рекомендувати користуватися тільки формулами 

Редчиця В.В. та Солтуса А.П., які враховують положення центру повороту, форму і розміри 

відбитка, навантаження на шину і коефіцієнт зчеплення, похибка в розрахунках для 

автомобіля КрАЗ-260 становить не більше 5%. 

 

Таблиця 1- Розрахункові та експериментальні дані 

Автор 
Ммах, Нм 

ЗіЛ-130 ЗіЛ-157 МАЗ-503 Урал-375 КамАЗ-5511 КрАЗ-260 

Лисов М. І. 466,66 627,68 836,13 847,96 785,04 2049,39 

Чудаков Є.А. 648,94 697,27 1076,64 1084,23 971,72 1813,68 

Литвинов А.С. 431,23 448,47 1093,99 854,52 1024,06 2175,60 

Чайковський І.П. 581,96 605,22 1476,37 1153,20 1382,00 2930,25 

Гаух Б. Е. 559,99 753,22 1003,36 1017,55 942,05 2459,27 

Таборек Я.Л. 1423,02 1447,41 2096,72 2390,76 810,11 2772,00 

Бочаров Н.Ф. 1333,65 1435,46 2221,30 2228,00 2039,18 3763,20 

Редчиць В.В. 1425,41 1454,74 2180,91 2407,42 1230,31 3388,46 

Солтус А.П. 2274,20 2317,07 2665,00 3510,73 1318,62 3610,15 

Експериментальні дані 1765 1910 3230 3530 2206 3516 
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Для визначення передавального числа кермового приводу були розроблені алгоритми 

розрахунку за допомогою Microsoft Office Excel та програмного забезпечення PTC Creo 

Parametric. 

За допомогою Creo Parametric була створена тривимірна модель кермового керування 

автомобіля КрАЗ-260 (рис. 3).  

На її основі був розроблений алгоритм визначення передавального числа кермового 

приводу який зводиться до визначення відстаней hc та hп при заданому куті л повороту 

керованого колеса в діапазоні від -30 (поворот лівого керованого колеса праворуч) до 30 

(поворот лівого колеса ліворуч). 

Передавальне число кермового приводу можна визначити за формулою: 

 

,       (1) 

 

де hc – плече сошки – найменша відстань від осі сошки до осі поздовжньої тяги; hп – плече 

поворотного важеля – найменша відстань від осі шворня до осі поздовжньої тяги.  

Виміряти ці відстані у програмі Creo Parametric можна за допомогою функції «Измерить» 

(рис. 4). Для цього створену тривимірну модель кермового керування спростимо до основних 

деталей кермового механізму, залишаючи 

тільки ті які будуть 

імітувати реальну роботу кермового керування, а саме: кулькову опору, шворні, корпус 

кулькової опори, цапфу, поворотний важіль, поздовжню тягу, кулькові пальці, сошку та 

кермовий механізм. 

За залежностями описаними Солтусом А.П. для визначення передавального числа 

кермового приводу був розроблений алгоритм розрахунку передавального числа кермового 

приводу за допомогою електронних таблиць Microsoft Office Excel та порівняний з 

алгоритмом розрахунку у програмі Creo Parametric. 

Для порівняння залежностей передавального числа кермового приводу від кута повороту 

керованого колеса іРП(л) з різними кутами встановлення поздовжнього шта поперечного 

шнахилу шворня результати розрахунків були зведені до таблиці 2.  

 

Рисунок 3 – Тривимірна модель кермового 

керування КрАЗ-260 

Рисунок 4 – Положення елементів 

кермового керування при максимальному 

повороті цапфи колеса ліворуч 
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Таблиця 2 – Порівняння даних 

, 
град 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Excel  Creo  Excel  Creo  Excel  Creo  Excel  Creo  Excel  Creo  Excel  Creo 

-30 0,88 0,90 0,76 0,83 0,66 0,78 1,13 0,90 1,34 0,93 1,18 0,85 

-25 0,88 0,86 0,76 0,81 0,66 0,78 1,12 0,86 1,31 0,88 1,15 0,83 

-20 0,88 0,82 0,75 0,79 0,66 0,77 1,10 0,82 1,27 0,84 1,12 0,80 

-15 0,86 0,79 0,74 0,78 0,65 0,76 1,07 0,79 1,22 0,81 1,08 0,78 

-13 0,86 0,77 0,74 0,77 0,64 0,76 1,05 0,77 1,20 0,79 1,06 0,77 

-10 0,84 0,75 0,72 0,76 0,63 0,75 1,03 0,75 1,17 0,77 1,03 0,75 

-5 0,82 0,72 0,70 0,73 0,61 0,74 0,98 0,72 1,11 0,73 0,97 0,73 

-3 0,80 0,70 0,69 0,72 0,61 0,73 0,97 0,70 1,08 0,72 0,95 0,71 

0 0,78 0,68 0,68 0,70 0,59 0,72 0,93 0,68 1,05 0,69 0,91 0,69 

3 0,76 0,66 0,66 0,69 0,57 0,70 0,90 0,66 1,00 0,67 0,88 0,67 

5 0,75 0,64 0,65 0,67 0,56 0,69 0,88 0,64 0,98 0,65 0,85 0,66 

10 0,71 0,60 0,61 0,63 0,53 0,66 0,82 0,60 0,90 0,60 0,78 0,61 

13 0,68 0,57 0,59 0,61 0,51 0,64 0,79 0,57 0,86 0,57 0,74 0,58 

15 0,66 0,55 0,57 0,59 0,50 0,62 0,76 0,55 0,83 0,55 0,72 0,56 

20 0,62 0,49 0,53 0,54 0,46 0,58 0,70 0,49 0,75 0,49 0,64 0,51 

25 0,57 0,43 0,49 0,49 0,43 0,53 0,63 0,43 0,67 0,43 0,57 0,45 

30 0,52 0,36 0,45 0,42 0,39 0,47 0,56 0,36 0,59 0,36 0,50 0,38 

 

Результати, що отримані в ході досліджень передавального числа кермового приводу за 

описаними алгоритмами показують що залежності схожі між собою, різниця в розрахунках 

даних розрахованих в Excel обумовлюється недосконалістю описаної методики. Різниця в 

розрахунках показана в таблиці 3 

 

Таблиця 3 – Різниця розрахункових даних 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Максимальне 

відхилення 0,15 0,07 0,13 0,28 0,43 0,33 

Середнє  

відхилення 
0,09 0,03 0,12 0,24 0,34 0,22 

 

ВИСНОВКИ. Для практичних розрахунків граничного за зчепленням моменту опору 

повороту шини можна рекомендувати користуватися тільки формулами Солтуса А.П. [1, 9]  

та Редчиця В.В. [8], які враховують положення центру повороту, форму і розміри відбитка, 

навантаження на шину і коефіцієнт зчеплення. Різниця між розрахунковими та 

експериментальними даними для автомобіля КрАЗ-260 становить не більше 5%.  

Створені тривимірні моделі деталей кермового керування: сошка, поздовжня тяга, 

кулькова опора, корпус кулькової опори, поворотний важіль, шворні, цапфа та та збірка в 

цілому. Розроблений та описаний алгоритм розрахунку передавального числа кермового 

приводу автомобіля КрАЗ-260 за допомогою тривимірної моделі кермового керування. 

За розробленими алгоритмами проведені розрахунки передавального числа кермового 

приводу з різними кутами нахилу шворня автомобіля КрАЗ-260. Для стандартного кута 

встановлення шворня ш=530; ш=930 різниця між даними становить: максимальне 

відхилення 0,15; середнє відхилення 0,09. 
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УДК 629.1.07 

 

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ САМОСКИДІВ ПІД ЧАС РОЗВАНТАЖЕННЯ 

 

О.А. Харьков, О.В. Павленко 
КременчуцькийнаціональнийуніверситетіменіМихайлаОстроградського 

E-mail: odn68741@ukr.net, vpndocent@sat.poltava.ua 

Метою роботи є підвищення безпеки експлуатації чотиривісних самоскидів під час 

розвантаження. Виявлено характерні небезпеки, що можуть виникнути під час 

розвантаження у різних умовах, які призводять до перекидання самоскиду. Висунуто 

гіпотезу, щодо умов втрати стійкості самоскиду. А також пропозицію, щодо способу 

кількісної оцінки припустимих умов, за яких припустимо розвантаження. 

Ключові слова: самоскид, стійкість, перекидання, розвантаження. 

 

PROBLEMS OF SAFE DUMPS OPERATION DURINGTHEIR DUMPING 

 

O. Kharkov, A. Pavlenko 

KremenchukMykhailoOstrohradskyi National University 

E-mail: odn68741@ukr.net, vpndocent@sat.poltava.ua 

The purpose of this work isto improve safety of operation of four-axle dump trucks during 

unloading.Characteristic hazards that may occur during unloading in different conditions have been 

identified. They lead to overturning trucks. The hypothesis concerning the conditions of loss of 

stability of the dump truck is put forward. The hypothesis concerning the conditions of the dump 

truck stability losing is put forward.And also the offer concerning a way of a quantitative estimation 

of admissible conditions under which unloading is admissible. 

Кey words: dump truck, stability, rolling, dumping. 

 

Самоскиди, які мають чотири осі мають більшу габаритну довжину. Відповідно вони 

мають (кузов) платформу більшої довжини, що призводить до збільшення висоти центра 

ваги і як наслідок зменшення кута статичної бічної стійкості під час розвантаження. Отже 

mailto:odn68741@ukr.net
mailto:vpndocent@sat.poltava.ua
mailto:odn68741@ukr.net
mailto:vpndocent@sat.poltava.ua


АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 190 

під час розвантаження таких самоскидів додатково виникає ряд небезпек. Наслідком таких 

небезпек є зафіксовані факти перекидання самоскиду набік під час розвантаження. 

Аналіз умов, які сприяють втраті стійкості самоскида проти перекидання на бік показав, 

що можливими причинами можуть бути наступні умови. При розвантаженні самоскид 

знаходиться на нерівній, похилій у бічному напрямку поверхні. Нерівномірність розподілу 

вантажу особливо у верхній частині платформи (велика частина вантажу знаходиться у 

верхньому положенні) піднятого кузова. Нерівномірне просідання опорної поверхні під 

візком, яке призводить до додаткового бічного нахилу платформи. Нерівномірність 

розподілу вантажу на платформі, яка призводить до ще більш нерівномірного просідання 

коліс візка. Висока швидкість підйому платформи, коли вантаж не встигає зсипатися і велика 

його частина лишається у верхній частині платформи, зменшуючи при цьому у динаміці 

показники бічної стійкості. Висока швидкість підйому платформи, коли оператор не встигає 

прийняти рішення про припинення розвантаження у відповідь на збільшення виникаючого 

крену. (Задні колеса осідають нерівномірно, так як вантаж переміщається назад при 

розвантаженні). Несвоєчасне відкриття заднього борту. Поганий стан задньої підвіски з 

одного боку самоскида. Нерівномірний тиск в шинах лівого та правого бортів. (задніх коліс.) 

Зношені або неналежні компоненти підйомної системи, такі як пальці, підйомні циліндри. 

Найбільш вірогідно, що до перекидання на бік призводить не одна, окрема причина, а 

одночасний збіг декількох обставин. Урахування кількох причин, що призводять до 

перекидання, одночасно є складною задачею (практично не можливим), оскільки призводить 

до великої (нескінченної) кількості варіантів їх поєднань, а це автоматично ускладнює аналіз.  

Прийнято рішення розглянути вплив тільки однієї обставини – просідання задніх коліс під 

час розвантаження, що виникає у наслідок не достатньо стійкої опорної поверхні.  Така 

пропозиція виникла на підставі огляду на обставини, що призводять до бічного перекидання 

самоскиду та стан деталей самоскиду, рис. 1. 

 

     
                 а)                                          б)                                                         в) 

Рисунок 1 – КрАЗ-7233С4, який перекинувся під час розвантаження на Полтавському ГЗК 

 

У даному випадку вантаж є сипучим, він не злипся і не замерз, він має можливість вільно 

висипатись із платформи (кузову). Опорна поверхня утворена із гравію і має ледь помітний 

кут нахилу до краю дороги. Самоскид під час розвантаження стояв практично паралельно осі 

дороги. При цьому ліві задні колеса знаходились трохи нижче правих, рис. 1 а. 

Бокова сила, яка виникла у процесі перекидання подолала опір більш ніж на половину 

висунутого гідроциліндру, що призвело до його деформації, рис. 1 в. Що в свою чергу, 

призвело до пластичної деформації поперечини, куди вмонтовано опору гідроциліндру. 

Розрахунковим шляхом доведено, що під час розвантаження гравію чи щебня така 

конструкція самоскиду стійкість у повздовжньому напрямку не втрачає. Таким чином 

поставлено завдання дослідити межі стійкості самоскида проти бічного перекидання за 

умови збільшення кута нахилу опорної поверхні під задніми колесами у бік краю дороги. 

При цьому вважаємо за потрібне врахувати можливу втрату стійкості (опір) гідроциліндру, 

як циліндру, що знаходиться під дією стискаючої сили (тиском). Оскільки втрата стійкості 

гідроциліндру у бічному напрямку різко збільшить момент, який перекидає самоскид. 
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У всіх автомобілях в країнах ЄС протягом десяти наступних років з'являться бортові 

автомобільні архіватори інформації «чорні скриньки», які дадуть можливість фіксувати дані 

про рух і технічний стан автомобілів, потім за допомогою бездротовому каналу від них 

інформація буде передаватися до диспетчерсько-координаційного центру. Це дасть 

можливість підвищити безпеку дорожнього руху та ефективність розслідування ДТП. В 

даній роботі приводяться результати дослідження та аналіз принципової можливості 

розв'язання локальних задач проектування автомобільних архіваторів інформації, одержання 

умов  розв'язання локальних задач їх проектування. 

Ключові слова: автомобільний архіватор інформації, чорна скринька, системний підхід. 
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For fey years in all cars in the EU countries, on-board car archivers of information "black boxes" 

have appeared, which will make it possible to record data on the movement and technical condition 

of cars, then the information will be transmitted wirelessly to the dispatch and coordination center. 

This will improve road safety and accident investigation. The publication presents the results of 

research and analysis of the fundamental possibility of solving local problems of designing 

automobile archivers of information, obtaining conditions for solving local design problems. 

Кey words: automotive information archiver, black box, system approach. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Автомобіль - це транспортний засіб масового застосування, в 

Україні на сьогодні їх більше 12 мільйонів штук і цей показник з року в рік тільки зростає, за 

рахунок випуску нових та надходження до України з каїн ЄС вживаних раніше автомобілів. 

Тенденція зростання кількості автотранспортних засобів призводить до того, що на дорогах 

України виникає значна кількість ДТП. У 2019 ріці цей показник сягнув 160 675 випадків. 26 

052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано. 

Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП. Щоб 

підвищити безпеку дорожнього руху та ефективність розслідування ДТП авторами 

пропонується обладнати ТЗ архіваторами інформації про рух і технічний стан автомобілів. 

Окрім цього архіватор інформації знадобився для безпілотних автороботів, розробка і 

виробництво яких отримали розвиток останнім часом у всьому світі. Також сьогодні існуюча 

практика визначення винуватців ДТП з використанням авторегістратора не є досконалою, як з 

технічної, так і з правової точки зору. Ще недосконалішою вона стане в майбутньому, коли у 

співробітників поліції виникне необхідність розбирати причини ДТП за участю автороботів. 

Маючи можливість автоматичного запису всіх основних технічних параметрів  

автомобіля, включаючи електронний архів зображень дорожньої сцени, запис зображення з 

відеокамер, дані GPS, радарів і інших датчиків, показників кутової швидкості, кута повороту 
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керма, стану педалей газу і гальма, наявність включеного сигналу повороту і інших 

характеристик руху автомобіля (всього їх кілька десятків параметрів руху та стану), 

фахівцям буде набагато точніше встановити причину ДТП. Передбачається також, що 

сформується база причин всіх ДТП за участю автороботів (безпілотників) в якій буде 

накопичуватися і враховуватися сценарії їх «поведінки» на дорозі. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Авторами пропонується концепція побудови 

автомобільних архіваторів інформації, відповідно до якої варто здійснити перехід на 

повністю цифрові методи обробки й перетворення інформації від датчиків (сповіщувачів) і 

використати елементну базу мікросхем великого ступеня інтеграції, мікропроцесорні набори 

й засоби обчислювальної техніки [1]. Створені за такою концепцією системи 

характеризуватимуться тим, що сповіщувачі, функції яких обмежуються виміром 

контрольованих параметрів навколишнього середовища й передачею цих даних по каналах 

зв'язку до пристрою обробки інформації. Пристрій обробки використовує оптимальні 

алгоритми перетворення й оцінки параметрів сигналів, що надходять по декількох каналах 

зв'язку одночасно [2]. Аналіз інформаційних параметрів сигналів і прийняття необхідних 

рішень здійснюється в центральному інформаційно-керуючому пристрої обробки даних, що 

управляється мікропроцесором відповідно до  заданої програми. Ідея повністю зосередити 

функції системи, аналізувати ситуацію й приймати оптимальне в кожному конкретному 

випадку рішення безпосередньо в  інформаційно-керуючому пристрої, а не в зонах, що 

контролюються, є перспективною. Доручити аналіз дорожньої ситуації обчислювальному 

пристрою з метою підвищення здатності системи до своєчасного й однозначного виявлення 

небезпечних ситуацій покликане прагненням підвищити вірогідність інформації, звести до 

мінімуму кількість помилкових сигналів «тривоги» й максимально знизити вартість 

сповіщувачів та використовувати наявні в автомобілі, які є найбільш масовою периферійною 

ланкою автомобільних архіваторів інформації. Разом з тим більш детальний аналіз структури 

побудови такої системи вказує на ряд труднощів, які є принциповими.  

Схема сповіщувача повинна містити аналого-цифровий перетворювач, вимоги до якого по 

точності перетворення й стабільності його передавальної характеристики в процесі 

експлуатації висуваються досить високі, а також повинен містити пристрій формування коду 

(умовного номера) сповіщувача і передавач інформації (пристрою узгодження). Іншу, не 

менш складну проблему, представляє розробка відповідного математичного забезпечення для 

систем керування виконавчими пристроями, сигналізації і реєстрації. Щоб повною мірою 

використати створену за допомогою засобів обчислювальної й мікропроцесорної техніки 

систему обробки даних, необхідно для кожного інформаційного фактора, а також для їхніх 

певних комбінацій розробити математичні моделі й відповідне математичне забезпечення на 

основі досить великого й експериментального матеріалу, що містить статистичну повноту.  

Для кількісної оцінки ефективності системи слугують її показники (міра ефективності): 

                                                                 (1) 

де  – вектор параметрів (стану) автомобіля, що вимірюються, за 

допомогою яких можна впливати на значення показників;  – вектор 

впливаючих на значення показників, але незмінних параметрів систем автомобіля.  

Нові задачі створення автомобільних архіваторів інформації як задачі системного 

програмування процесів проектування, впровадження і цільового їхнього використання на 

основі методології життєвих циклів (ЖЦ), як засоби комплексного цілепокладання і 

ціледосягнення якості проектних рішень і ефективності проектних процесів. Як відзначено в 

[2], організаційною основою постановок системи нових задач створення автомобільних 

архіваторів інформації є логічна схема взаємодії організаційних рівнів прийняття рішення, 

описуваних наступною формулою системного підходу:  
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Зміст системного підходу полягає у виробленні принципу упорядкування множин задач 

створення (S) і процедур їх розв’язання (T) та розробці  самої  схеми, що забезпечує повне 

розв’язування задачі Si [2]. 

Конструюється логічна схема розв’язання сукупності взаємопов’язаних задач на базі 

формалізованих елементів: М — модель об’єкта  створення; A  — початкові дані; C  — 

обмеження; R  — проектне рішення; K — оцінка рішення; T  — метод (процедура 

розв’язання). Декомпозиція має в своїй основі дедуктивно-паралельну схему, що поєднує 

досвід фахівців різних аспектів із аксіоматизацією формалізованих елементів шістками 

 RKCATM ,,,,,  [2,4]. 

Ця основа дозволяє проектувати автомобільних архіваторів інформації. При створенні 

складних систем традиційно здійснюється вибір одного з деякого числа можливих варіантів 

системи [3,4]. Критерієм для такого вибору служить, у першу чергу, значення показника 

ефективності системи, причому перевагу з еквівалентних показників ефективності одержує 

менш складний із них [2,5]. Під складністю, наслідуючи роботі, будемо розуміти 

характеристику   





n

1i

ii )1(KSS

,                                          (2)  

де: Si – складності окремих елементів автомобільного архіватора інформації (і=1,2, …, n); 

Кі – число елементів і– го типу, що входять у систему;  – коефіцієнт, що враховує складність 

зв'язків у порівнянні зі складністю елементів системи; 

 – відносне число реалізованих зв'язків; 

M * – фактичне число зв'язків, реалізованих у системі; 

  – максимальне число зв'язків між елементами;  

  – число елементів системи. 

Таким чином, даний показник ефективності може використовуватися при оцінці 

комплексів як складних систем керування [1]. На практиці, як правило, при проектування 

складних систем (до яких відносяться автомобільні архіватори інформації), використовується 

багато критеріїв. У ряді випадків їх вдається тим або іншим чином звести до одного критерію 

і тим самим повернутися до випадку однокритеріальної оптимізації. Найпростіший спосіб 

такого зведення полягає в так званому зважуванні критеріїв. Якщо  – цільові 

функції, що виражають значення використовуваних критеріїв, то для кожної з них, з 

відносною важливістю критеріїв, вибирається позитивний ваговий коефіцієнт . Операція 

зважування критеріїв (цільових функцій)  полягає в заміні їх єдиним 

критерієм (цільовою функцією) . 

Можливість розв’язку задач створення автомобільних архіваторів інформації,  

визначається положеннями: будь-який об'єкт синтезується із  блоків (підсистем), що 

експлуатувалися, про характер роботи яких є досить повна інформація; до складу об'єкта 

можуть входити нові блоки, характер роботи яких може бути прогнозований фахівцями з 

достатньою точністю й коректністю. Структура сучасних автомобільних архіваторів 

інформації, а також її еволюція описуються теоретико-множинною моделлю, відповідно до 

якої автомобільний архіватор інформації складається з множини ієрархічно взаємозалежних 

рівнів . На кожному і-му рівні формується множина 

компонентів , що реалізує множину функцій . Крім того 

для кожної із множин  і  в процесі еволюції можуть бути виділені дві наступні 

підмножини: підмножина компонентів, що змінюється , і  функцій, що 
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змінюються ; підмножина компонентів, що не змінюється 

і функцій,  що не змінюються . При цьому 

; ; ;    . 

Сукупність моделей є складністю автомобільних архіваторів інформації, що проектується, 

та створюється, для використання в категорії цілей , категорії властивостей 

 та досягненні категорії результатів  з відображенням методології 

системного проектування: . 

Еволюційно автомобільний архіватор інформації як складну систему можна відобразити 

сукупністю об’єктів таким чином: 

,            (3) 

 

де Е – множина елементів системи МПНВ; (а) – сімейство структур, що реалізуються в 

∑; –сімейство просторів сигналів; –сімейство елементів системи ; – 

простори  цілей;  – цільові функції. 

Функціональне відображення автомобільного архіватора інформації (3) представлене 

елементами Е системи, що пов’язані структурою системи , через множину сигналів Z(s) 

зв’язку, які надходять від f – елементів системи (представлених операторами) в межах 

допустимого простору  цілей (ЖЦ збереження інформації) для досягнення цільової функції  

J системи (реалізація рішень для забезпечення безпеки процесу перевезення на етапах ЖЦ). 

Головним завданням у процесі створення автомобільного архіватора інформації є вибір з 

множини рішень одного, найбільш доцільного в даних умовах (рішення).  

ВИСНОВКИ. У роботі сформовані деякі проблеми і підходи до проектування 

автомобільного архіватора інформації. Прогрес інформаційних технологій при проектуванні  

автотранспортних засобів розглядається в створенні баз даних, необхідних для розв'язку 

задач, що включають: розробку інформаційної технології цільового використання 

автотранспортних засобів; забезпечення оптимального функціонування автомобільного 

транспорту та формування сукупності нових проектних рішень при створенні 

автомобільного транспорту. 
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В роботі розглянуто методи діагностування електромагнітних форсунок бензинових 

двигунів, зазначено їх позитивні сторони та недоліки. Визначено перспективні напрямки 

розвитку методів діагностування. 
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In publication were reviewed methods of electro-magnetic nozzles of benzine engines 

diagnostic, were mentioned their positive sides and disadvantages. Determined perspective ways of 

diagnostic methods development. 

Key words: Electro-magnetic nozzle, diagnostics, technical condition. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На теперішній час найбільшого поширення на легкових 

автомобілях отримали бензинові двигуни з системами живлення з розподіленим 

упорскуванням палива. Високі показники цих двигунів реалізуються в повній мірі лише за 

умови технічно справної системи подачі палива, зокрема електромагнітних форсунок (ЕМФ). 

Неприпустимі зміни технічного стану ЕМФ приводять до зниження експлуатаційної 

надійності двигунів. Підвищення ефективності експлуатації бензинових двигунів можливо 

досягти за рахунок точного діагностування ЕМФ та їх технічного обслуговування за 

результатами діагнозу. Отже, постановка точного і своєчасного діагнозу ЕМФ є актуальною 

проблемою сервісу автомобілів. Метою роботи є аналіз відомих методів діагностування 

ЕМФ та визначення напрямку розвитку методів визначення їх технічного стану. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. В процесі експлуатації технічний стан ЕМФ, що 

оцінюється значенням їх робочих показників, неминуче погіршується через забруднення 

елементів проточної частини, зносу запираючого елемента і сідла, відхилення характеристик 

електромагнітної системи, засмічення індивідуальних сітчастих фільтрів тощо [1, 2]. Ці 

експлуатаційні зміни робочих показників ЕМФ визначаються якістю і складом застосовуваного 

палива, умовами експлуатації двигуна, особливостями зміни навантажень при роботі двигуна в 

складі транспортного засобу, культурою технічного обслуговування автомобільної техніки та ін. 

Для діагностування технічного стану ЕМФ використовують ряд методів. 

Стендове діагностування. Одним з достовірних методів, що використовується на 

підприємствах автомобільного сервісу є перевірка ЕМФ на стендах. Більшість стендів для 

перевірки ЕМФ мають схожу конструкцію та функціонал, що дозволяє виконати 

діагностування на різних режимах з імітацією різного числа обертів двигуна, тривалості 

імпульсу впорскування а також перевірити їх герметичність в закритому стані. Стендове 

діагностування дозволяє візуально оцінити якість розпилювання, а також визначити 

нерівномірність продуктивності форсунок. Недоліком такого методу є необхідність в 

демонтажі форсунок з двигуна, що тягне за собою розгерметизацію системи живлення, 

заміну ущільнень форсунок, можливе подальше неточне встановлення форсунок в посадочне 

місце. Також, за цим методом складно оцінити реакцію соленоїда форсунки. 

Діагностика за зміною частоти обертання колінчастого валу двигуна. Перспективним 
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методом оцінки технічного стану ЕМФ є метод діагностування зі зміною частоти обертання 

колінчастого вала. В основу методу покладено припущення про існування зв'язку між якістю 

паливо-повітряної суміші і індикаторною потужністю двигуна [3]. Цей метод дозволяє 

фіксувати зміну індикаторної потужності при забрудненні форсунок. Однак, на зміну 

частоти обертання колінчастого вала двигуна на тестових режимах можуть впливати не лише 

технічний стан ЕМФ, а й знос циліндро-поршневої групи і газорозподільного механізму, 

тому точність такого методу може бути не достатньою. 

Вимірювання пропускної здатності та тиску палива. В роботі [4] встановлено, що 

витрата палива через ЕМФ є досить достовірним і інформативним параметром та містить 

діагностичну інформацію, що може бути використана при визначенні їх технічного стану. 

Ефективним, з точки зору отримання інформації про стан ЕМФ, є вимірювання значень 

величини тиску палива як функції витрати палива при спрацьовуванні ЕМФ. Обробка 

одержуваного сигналу дозволяє оцінювати пропускну здатність кожної ЕМФ на 

функціонуючому двигуні з похибкою не більше 3%. Однак, такий спосіб вимагає 

встановлення датчика тиску в системі живлення, його тарування і аналіз осцилограм. Крім 

того, на вимірювання тиску в системі значний вплив будуть мати стан насоса, регулятора 

тиску палива, фільтрів та пульсації палива в системі живлення. 

Вимірювання осцилограми напруги форсунки. В роботі [1] запропонований спосіб 

діагностування ЕМФ заснований на вимірюванні напруги на обмотці форсунки після 

завершення подачі керуючого імпульсу. Форма сигналу реєстрованої напруги  відображає 

рух голки від верхньої точки до сідла. Аналіз характерних точок осцилограми напруги 

дозволяє робити висновки про її ступінь забрудненості та реакцію на керуючий імпульс.  

Віброакустичний метод діагностування форсунок. В роботі [5] запропоновано 

виконувати діагностування ЕМФ за допомогою електронного стетоскопу, сигнал з якого 

може бути проаналізований на осцилографі. Алгоритм діагностування передбачає 

визначення амплітудно-частотних характеристик та порівняння їх з еталонними. 

Передбачається, що забруднена ЕМФ буде мати іншу форму віброакустичного сигналу ніж 

справна, що і дозволить проводити її діагностування. Однак, основною проблемою 

віброакустичного методу діагностування є накладення шумів та вібрацій від різних вузлів, 

що істотно ускладнює виділення характерної для конкретної несправності картини. Крім 

того, якість сигналу стетоскопу сильно залежить від контакту датчика та ЕМФ. 

ВИСНОВКИ. Проведений аналіз дозволяє методів діагностування форсунок дозволяє 

зробити висновки, що перевірку технічного стану форсунок доцільно виконувати без 

демонтажу з двигуна. Перспективними є методи, що базуються на аналізі цифрового 

сигналу, отриманого при перетворенні структурних фізичних параметрів інжекторів (тиск 

палива, напруга) та встановлення, таким чином, необхідної діагностичної інформації. 
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Проаналізовано взаємодію еластичного колеса кар’єрних колісних транспортних засобів 

під час контакту зі штучною нерівністю. Встановлено залежність коефіцієнту тертя між 

штучною нерівністю та опорною поверхнею від конструктивних параметрів штучної 

нерівності.  
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The interaction of the elastic wheel of quarry wheeled vehicles with artificial road bumps is 

analyzed. The dependence of the friction coefficient between the artificial road bumps and the road 

surface on the structural parameters of the artificial road bumps is established. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Експлуатація колісних транспортних засобів на дорогах 

кар’єрів показує, що під час руху транспортні засоби вимушені долати штучні нерівності 

дороги, зокрема у вигляді спеціальних коробів, які призначені для захисту кабелів живлення 

гірничих машин та інших комунікацій. На дорогах кар’єрів зазвичай застосовують збірно-

розбірні конструкції штучних нерівностей, оскільки залежно від міста видобутку корисних 

копалин, дороги періодично змінюються. Очевидно, що для визначення конструктивних 

параметрів штучних нерівностей необхідно знати взаємозв’язок між їх геометричними 

розмірами, розміром колеса та коефіцієнтом тертя між штучною нерівністю та опорною 

поверхнею. Метою роботи є дослідження впливу конструктивних параметрів штучних 

нерівностей та розмірів колеса колісного транспортного засобу на коефіцієнт тертя між 

штучною нерівністю і опорною поверхнею. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Розглянемо процес взаємодії колеса 

колісного транспортного засобу, який працює в кар’єрі, з штучною нерівністю трапецевидної 

форми збірно-розбірної конструкції (рис. 1) під час руху по горизонтальній недеформованій 

опорній поверхні. 

Під час переїзду штучної нерівності колесо транспортного засобу спочатку рухається по 

похилій ділянці нерівності, потім – по гребню нерівності та спускається з неї по похилій 

ділянці. На цьому етапі розглянемо процес взаємодії колеса з похилою ділянкою нерівності в 

момент їх контакту під час підіймання на нерівність. Для цього скористаємося схемою, 

наведеною на рис.2. 
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Рисунок 1 – Штучна нерівність 

 
Рисунок 2 – Розрахункова схема сил, які діють на колесо при контакті з похилою ділянкою 

штучної нерівності 

 

З рис. 2 видно, що колесо одночасно спирається на опорну поверхню та на похилу ділянку 

штучної нерівності. На колесо діє штовхальна сила кР , яка прикладена до центра колеса. У 

контакті шини з опорною поверхнею виникає сила опору коченню yf fRP  . Навантаження 

на колесо спричиняє реакцію опорної поверхні yR , яка прикладена в центрі контактного 

відбитка шини, точці О , та реакцію похилої ділянки штучної нерівності пR , яка прикладена 

в середній точці дуги контакту шини колеса з штучною нерівністю, точки A , і скерована по 

лінії до центра колеса, точки B . 

Уведемо систему координат Oxy . Початок системи розмістимо в центрі контактного 

відбитку шини, вісь Oy  скеруємо перпендикулярно до опорної поверхні, вісь Ox  – уздовж 

опорної поверхні. Реакцію пR  розкладемо на дві складові: нормальну до опорної поверхні 

nхR  та паралельну опорної поверхні nyR . Кут   є кутом між напрямком дії реакції пR  та 

площиною опорної поверхні. Його величину можна визначити з розгляду трикутника АBС  

к

y

r

l
1sin , де кr  – радіус колеса, yl  – відстань від опорної поверхні до точки прикладення 

рівнодійної реакції похилої частини нерівності. 

Для визначення відстані yl  скористаємось розрахунковою схемою, наведеною на рис. 1. 

З’єднаємо прямою лінією крайні точки дуги контакту шини колеса з похилою ділянкою 

штучної нерівності та поділимо цей відрізок на дві рівні частини ( ELKE  ). З точки E  

проводимо перпендикуляр до його перетину з дугою KL , унаслідок чого отримуємо точку 
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А . Точка А  є серединою дуги KL . У цій точці прикладена рівнодійна реакцій похилої 

ділянки штучної нерівності. Відстань від опорної поверхні до точки B  дорівнює yl . 

Ураховуючи, що відстань AE  дуже мала, а за певних конструктивних рішень (похила 

ділянка штучної нерівності виконана плоскою) може дорівнювати нулю, відстань yl  з 

достатньою для практичних розрахунків точністю можна визначити за виразом: 

2

hH
ly


 ,                                                                (1) 

де H  – висота штучної нерівності; h  – відстань від опорної поверхні до початку контакту 

нерівності з шиною колеса. 

Аналіз складових рівнодійної реакцій штучної нерівності показує, що під час взаємодії 

колеса та похилої ділянки нерівності складова реакції nхR  створюватиме опір руху нерівності 

вздовж опорної поверхні, а складова nyR  притискатиме опорну поверхню до нерівності. 

Унаслідок дії штовхальної сили кР  між штучною нерівністю та опорною поверхнею виникне 

сила тертя: 

nyтртр RfF  ,                                                            (2) 

 

де трf  – коефіцієнт тертя між опорною поверхнею та штучною нерівністю. 

Однією з умов нормальної роботи штучної нерівності під час переїзду через неї колісних 

транспортних засобів є відсутність ковзання нерівності по опорній поверхні. Розглянемо 

умову, за якої штучна нерівність не ковзатиме по опорній поверхні. Аналіз рис. 2 показує, що 

штучна нерівність не ковзатиме по опорній поверхні в тому випадку, коли сила тертя між 

штучною нерівністю та опорною поверхнею буде більша за силу, що зрушує нерівність 

уздовж опорної поверхні. Умова відсутності ковзання нерівності по опорній поверхні матиме 

наступний вигляд: 

cosnтр RF  .                                                      (3) 

 

Після простих перетворень отримаємо вираз для визначення коефіцієнта тертя, за якого 

штучна нерівність не ковзатиме по опорній поверхні: 

 

ctgfтр  .                                                          (4) 

 

Аналіз формул (1), (4) дозволяє стверджувати, що величина коефіцієнта тертя, за якого 

штучна нерівність не ковзатиме по опорній поверхні, залежить тільки від конструктивних 

розмірів нерівності та радіуса колеса. 

Проведемо розрахунки коефіцієнта тертя між нерівністю та опорною поверхнею трf  зі 

значеннями радіуса колеса 1500 і 1200 мм. Конструктивні розміри нерівності такі: висота H  

набуватиме значення від 50 до 250 мм із кроком 50 мм, висоту h  змінюватимемо за 

значеннями 0, 35, 70 мм. 

На рис. 3 наведено графіки залежності мінімального коефіцієнта тертя між опорною 

поверхнею та штучною нерівністю від висоти H .  

З аналізу рис. 3 видно, що за постійного радіуса колеса 1500 мм зменшення висоти 

нерівності від 250 мм до 50 мм зменшує необхідний коефіцієнт тертя з 0,44 до 0,18 (у 2,4 

рази). Аналогічне явище спостерігається і з радіусом колеса 1200 мм. Так, зменшення висоти 

нерівності від 250 мм до 50 мм зменшує необхідний коефіцієнт тертя з 0,5 до 0,2 (2,5 рази). 

Щодо впливу відстані h  від опорної поверхні до початку упору колеса в нерівність, то зі 

зміною її від 0 до 70 мм з радіусом колеса 1500 мм та висотою нерівності 250 мм необхідний 

коефіцієнт тертя збільшується від 0,44 до 0,5 (у 1,14 рази). Якщо радіус колеса 1200 мм, 

коефіцієнт тертя збільшується від 0,5 до 0,58 (у 1,16 рази). 
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Рисунок 3 – Залежність коефіцієнта тертя від висоти нерівності H  

при радіусі колеса 1500 та 1200 мм 

 

З вищенаведеного можна зробити висновок: величина коефіцієнта тертя, який забезпечить 

відсутність ковзання штучної нерівності по опорній поверхні, визначається радіусом колеса, 

висотою нерівності та відстанню від опорної поверхні до упора нерівності в шину колеса. 

Зменшення радіуса колеса та збільшення висоти нерівності призводять до збільшення 

необхідного коефіцієнта тертя між нерівністю та опорною поверхнею. 
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ДО ПИТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ОХОЛОДЖЕННЯ ГАЛЬМ АВТОМОБІЛІВ 
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В роботі розглянуто можливість застосування направленого потоку повітря для 

охолодження гальм автомобіля. Проаналізовано вплив вигорання контртіл на роботу гальм.  

Ключові слова: автомобільні гальма, стиснуте повітря, зносостійкість. 

 

ON THE QUESTION OF AIR COOLING OF BRAKES OF CARS 

 

І. Bogatchuk, I. Prunko, S. Novakivsky 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

E-mail: igorprynko@gmail.com, ivan1945@meta.ua 

The paper considers the possibility of using a directed air flow to cool the car brakes. The 

influence of burnout of counter bodies on brake work is analyzed. 

Key words: car brakes, compressed air, wear resistance. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Автомобільне гальмо працює за великих теплових 

навантажень. У зв’язку з цим  питання охолодження даного вузла є актуальним.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. З метою зменшення робочих температур у 

дослідників інтуїтивно виникла ідея, охолодити робочі поверхні накладки і гальмівного 

барабану (диску) стиснутим повітрям, яке викидається в навколишнє середовище при 
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спрацюванні пневматичного гальмо, або це повітря через спеціальну систему можна взяти з 

пневматичної системи автомобіля, який забезпечений  компресором [1]. 

Мета роботи – визначення впливу стиснутого повітря, яке подається в міжконтактний простір 

тертьових поверхонь гальмівного механізму (накладка-гальмівний барабан) на фрикційно-зносні 

і фізико-хімічні перетворення на поверхнях тертя (азбополімерна композиція-метал). 

У процесі досліджень використана стандартизована машина тертя СМЦ-2. В якості зразків 

тертя використовувалась ''пряма" пара тертя диск ретинакс марки Б (ФК-24А), контртіло 

(колодка) сталь-45. Для кращого підводу повітря у міжконтактний простір у колодці 

вифрезеровані спеціальні пази. На рисунку 1 зображена колодка з вифрезорованими пазами 

для покращення підводу повітря у міжконтактний простір. 

 

 
Рисунок 1 – Схематичне зображення колодки 

а-отвір для подачі повітря; б-термопара для вимірювання температури. 

 

На рисунку 2 зображена модернізована камера тертя установки СМЦ-2 з трубопроводами 

для подачі повітря у міжконтактний простір тертьових поверхонь. 

 

 
Рисунок 2 – Загальний вид модернізованої камери тертя установки СМЦ-2. 

а – диск; б – колодка з зразкотримачем. 

 

Дослідження проводились на двох режимах: а-звичайний при вільному доступі у камеру 

повітря з навколишнього середовища; б-при примусовій подачі повітря в вифрезеровані 

канавки колодки рисунок 1, які дозволяють стиснутому повітрю краще проникати у 

міжконтактний простір. Повітря подається під тиском 0,012 МПа. У  процесі випробовувань 

вимірювалась температура поверхонь тертя, момент тертя, масове спрацювання. 

Встановлювалось питоме навантаження на зразки, частота обертання та тривалість циклу 

випробовувань. Цикл випробовувань складав 3,6*10
3
 с. Питомі навантаження на зразки 

складали:  Р-0,42; 0,97; 1,52 МПа. Швидкість ковзання для кожного питомого навантаження 

складала: V-0,78; 1,7; 2,26 м/с
-1

.  Масовий знос вимірювався в   Ig*10
-6

, кг/м
3
 . 

Аналіз результатів досліджень показав, що при вводі в міжконтактний простір повітря при 
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високих питомих навантаженнях і швидкостях ковзання масовий знос збільшився приблизно 

в 1,4 рази, тобто більший, ніж при звичайному випробовуванні при вільному доступі в 

камеру повітря з навколишнього середовища. Такі зміни можна пояснити вигоранням 

зв'язуючого (полімерного сполучника) при примусовій подачі повітря в зону тертя. На 

рисунку 3а представлена пара тертя, яка досліджувалась без примусової подачі у 

міжконтактний простір повітря і рисунку 3б,  яка досліджувалась при примусовій подачі 

повітря у вифрезеровані канавки колодки, які дозволяють стиснутому повітрю краще 

проникати у міжконтактний простір.   

 

 
Рисунок  3. Пари тертя 

а - пара тертя, яка досліджувалась без примусової подачі у міжконтактний простір повітря; 

б - пара тертя, яка досліджувалась при примусовій подачі повітря  у міжконтактний простір. 

1 – диск  ретинакс марки Б (ФК-24А); 2 – колодка сталь-45; 3 – термопара (хромель-алюмель). 

 

Із рисунка 3б видно, що матеріал диску, ближче до зони тертя змінив свій колір, внаслідок 

вигорання зв'язуючого, яке вигоріло внаслідок високих температур. Температура досягала до 

978 К. У цьому випадку кисень, який входить в повітря сприяв проходженню на поверхні 

тертя екзотермічної реакції з виділенням тепла. Після 0,6*10
3
 с тертя азбофрикційний 

матеріал руйнувався. Руйнування зразків наступало на режимах Р-1,52 МПа і V-  2,26 м/с
-1

 

при  масовім зносі  99,6*10
-5

, кг/м
3
. 

На рисунку 3а представлена пара тертя, яка досліджувалась без примусової подачі в 

міжконтактний простір повітря. Як видно з фотографії темні плями на поверхні  тертя диску 

свідчать про те, що вона не повністю була охоплена екзотермічною реакцією взаємодії 

полімеру з киснем.  Дана пара досліджувалась при аналогічних режимах, що і пара тертя 

представлена на рисунку 3б. Температура досягала до 948 К. Після 0,9*10
3
 с тертя 

азбофрикційний матеріал руйнувався. Руйнування зразків наступало на режимах Р-1,52 МПа 

і V-  2,26 м/с
-1

 при  масовім зносі  70,9*10
-5

, кг/м
3
. 

ВИСНОВКИ. В заключенні можна констатувати, що при однакових режимах Р-1,52 МПа і 

V- 2,26 м/с
-1

 руйнування пари тертя при примусовому вводі в контакт стиснутого повітря 

проходило через 0,6*10
3
 с тертя, а при звичайних умовах при 0,9*10

3
 с тертя, значить в 

кожному конкретному випадку необхідно досліджувати механо-фізико-хімічні процеси на 

поверхнях тертя. Так як фрикційний контакт дискретний (локальний) і на плямах сплесків 

можуть виникати локальні високі  температури, які прискорюють фізико-хімічні процеси, які 

будуть розвивати непередбачувані закономірності руйнування фрикційного матеріалу.     

Аналіз результатів досліджень показав, що при високих навантаженнях і швидкостях 

ковзання примусовий ввід повітря у міжконтактний простір недоцільний [2].   
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗА ПРИНЦИПОМ ДІЇ ДАТЧИКІВ 

РІВНЯ ПАЛИВА 

 

О.В. Павленко 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
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Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх 

справ 

E-mail: marina.nozhnova@yahoo.com  

Метою роботи є формулювання умов, за яких можна використовувати датчики рівня 

палива, що діють на різних принципах вимірювань. Це має збільшити точність визначення 

кількості палива у баку транспортного засобу для покращення зручності використання 

транспортних засобів. Сучасні системи вимірювання рівня палива мають надавати 

інформацію у вигляді кількості палива, що залишилась у баку. У роботі запропоновано 

використати методи 3d – моделювання для розробки алгоритму тарування системи 

вимірювання. 

Ключові слова: паливний бак, датчик рівня палива, об’єм палива, конфігурація 

паливного баку, алгоритм тарування, 3d модель. 

 

PECULIARITIES OF USING DIFFERENT FUEL LEVEL SENSORS 

 

A. Pavlenko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 

E-mail: vpndocent@sat.poltava.ua 

M. Nozhnova 

Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs 

E-mail: marina.nozhnova@yahoo.com 

The purpose of this work is to formulation of conditions under which it is possible to use fuel 

level sensors operating on different principles of measurements. This should increase the accuracy 

of determining the amount of fuel in the vehicle's tank to improve the ease of the vehicles using. 

Modern fuel level measurement systems should provide information about the fuel remaining in the 

tank amount. In the paper it is offered to use 3d - modeling methods for development of the 

measuring system calibration algorithm.   

Кey words: a fuel tank, a fuel level sensor, fuel capacity, fuel tank configuration, calibration 

algorithm, a 3d model. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Розвиток транспортних засобів супроводжується збільшенням 

вузлів і агрегатів, які розміщено у замкненому об’ємі. Цей процес невідворотно викликає 

ущільнення компонування цих агрегатів. Що у свою чергу викликає до ускладнення форми 

баків для технічних рідин, у тому числі і для палива. Зазвичай мову ведуть про рівень палива 

і при цьому вказують його значення або у долях від об’єму баку або у літрах.  Сучасні 

електронні системи, спираючись на оцінку кількості палива у баку,  вказують на відстань, 

яку може подолати транспортний засіб. Отже система покажчика рівня палива повинна мати 

можливість точного визначення кількості палива, що знаходиться у баку у літрах. Саме тому, 

на противагу існуючим реостатним датчикам, знаходять розповсюдження датчики 

різноманітних принципів дії: ультразвукові [1, 2] і та датчики ємкісного типу [3]. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для вимірювання кількості палива 

ефективним є використання датчиків ультразвукових та ємкісного типу. Що дасть 

можливість визначати кількість палива з дуже високою точністю – 1 – 2 % [4] до 2 % [1]. 

mailto:vpndocent@sat.poltava.ua
mailto:marina.nozhnova@yahoo.com
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mailto:marina.nozhnova@yahoo.com
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Окрім високої точності датчики, що працюють за цими принципами, додатково мають вищу 

надійність і ресурс з причини відсутності будь яких деталей, що рухаються. Але для роботи 

системи вимірювання з таким датчиками потрібно включити їх до складу бортової 

електронної системи або до блоку керування двигуном. Відповідно ці датчики комплектують 

платою з засобами комутації. 

Таким чином необхідно поєднати у одну систему паливний бак складної конфігурації 

(наприклад як на рис. 1) і електронну систему керування. Поєднання відбувається після 

використання процесу тарування системи вимірювання, під час якого буде враховано 

конфігурацію баку та інші чинники. Отже потрібен алгоритм тарування датчиків рівня 

палива, можливо буде необхідним врахувати принцип вимірювання. 

 

 
Рисунок 1 – Варіант виконання паливного баку [5] 

 

Загалом розв’язати задачу тарування можливо двома шляхами. Перший – дослідним 

шляхом з використанням конкретного паливного бака. Другий спосіб полягає у використанні 

засобів 3d моделювання. У кожного способу є свої переваги і недоліки.  

З урахуванням сучасного стану розвитку 3d технологій вважаємо перспективним 

використати саме методи 3d - моделювання.  

ВИСНОВКИ. Використання методів 3d – моделювання надасть можливість під час 

складання алгоритму тарування урахувати наступні чинники: практично будь-яку форму 

паливного баку, розширену можливість вибору місця установки датчика на баку (обмеження 

накладає сам принцип вимірювання), врахувати наявність перебірок та ребер жорсткості, 

врахувати вплив навколишнього середовища на параметри палива (густина, об’єм) та паро-

повітряної суміші над паливом. Цілком можливо врахувати кут нахилу транспортного засобу 

відносно горизонту, або як варіант зміну положення монтажу бака у наслідок зміни 

компонування транспортного засобу. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

8. RCS. Ультразвуковые датчики уровня топлива : [Електронний ресурс]. Pежим доступу: 

www.pdffactory.com. 

9.  Новые тенденции и перспективные технологии автомобильных датчиков систем 

Powertrain и контроля эмиссии. Часть 2. О датчиках температуры и обо всех остальных. С. 

Сысоева. Компоненты и технологии. № 8, 2006. 

10. Емкостные уровнемеры топлива для автомобилей. Г Медведев, В. Мишин, В. 

Шивринский. ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес. № 5, 2003. 

11. ООО Сапсан-контроль. Датчики уровня топлива СТРЕЛА. Инструкция по установке : 

[Електронний ресурс]. Pежим доступу: www.skontrol.ru. 

12. Топливный бак. Виды топливных баков, их устройство и принцип работы : 

[Електронний ресурс]. Pежим доступу: http://ru.megasos.com/wiki/toplivniy-bak-vidy-toplivnyh-

bakov. 

http://www.pdffactory.com/
http://www.rainbow.by/decision/gps/fuel/dot
http://www.skontrol.ru/
http://ru.megasos.com/wiki/toplivniy-bak-vidy-toplivnyh-bakov
http://ru.megasos.com/wiki/toplivniy-bak-vidy-toplivnyh-bakov


СПИСОК АВТОРІВ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 205 

B  Г  Л  Т  

Bondarenko A. 45 Гаврилюк А.Ф. 183 Лемішко М.В. 183 Тарандушка І.П. 77 

  Гайков Р.М. 10 Ленец Ю.А. 60 Тарандушка Л.А. 77 

C  Гайкова А.Р. 109 Леонтович А.О. 106, 119 Тищенко В.В. 141, 141 

Chencheva O. 24 Гайкова Т.В. 10, 109,  Литовченко В.В. 144, 191 Ткачук В.В. 65 

   119 Любий Є.В. 137 Товарянський В.І. 170 

D  Годунов О.М. 50   Туріков Р.В. 123 

Derevianko I. 72 Головко Н.В. 94 М    

  Горбатюк С.М. 29 Мазур В.Г. 42 Ф  

H  Горбачёв П.Ф. 86 Малоштан Д.В. 19, 21 Фомінський Є.О. 102 

Hann Swook 60 Гуляєв І.С. 130 Маслов А.Г. 156, 164   

  Гурін Д.О. 149  167 Х  

K    Матвієнко Т.Є. 172 Харьков О.А. 189 

Khristich V. 72 Д  Минь Ву Дык 86 Холодний В.Ю. 37, 42 

Klets D. 24 Давітая О.В. 32 Мирошник А.М. 29 Холодний Ю.Ф. 159 

  Данильченко Ю.М. 60 Молоштан Д.В. 19, 21 Хотєєв В.В. 54 

L  Денисенко О.В. 137 Мороз М.М. 113, 130   

Leshchynsky V. 32 Долударев В.Н. 58   Ч  

  Долударева Я.С. 58 Н  Чепурний В.В. 161 

O  Драгобецкий В.В. 19, 21,  Нагнібеда М.М. 14 Черненко С.М. 184,191 

Orel V. 72  29 Напхоненко Н.В. 141 Чернета О.Г. 35 

  Духовський A. 200 Наумова Е.А. 19   

S  Дятловская В.Л. 161 Немировський Я.Б. 56 Ш  

Salenko O. 72   Новаківський С.А. 200 Шаповал А.О. 32 

Shchetinin V. 72 Е  Ножнова М.О. 203 Шаповал О.О. 32 

Shlyk S. 24  Егоров Д.Г. 153   Шепеленко І.В. 56, 195 

    О  Шлик С.В. 65 

Y  Є  Олексієнко С.Р. 128 Шматко Д.З. 83 

Yang Jun 88, 132 Єлістратов В.О. 113, 174,  Осін Р.А. 195   

   177   Щ  

Z    П  Щетинин В.Т. 60, 65 

Zynchuk A. 72 Ж  Павленко О.В. 159, 172,   

  Жовтяк И.И. 164  189, 203 Я  

А    Пасько В.В. 50 Яковенко А.В. 54 

Абишев К.К. 197 З  Петриченко А. 197 Яструб І.А. 52 

Авер’янов В.С. 83 Завязкін А.В. 161, 181 Пєєва І.Е. 8, 58 Яцентюк Я.В. 99 

Андрущенко О.Ю. 174 Загорянський В.Г. 88, 91, Підгорний М.В. 144, 191 Яцина М.М. 37, 42 

Аргат Р.Г. 21  132, 141 Попов О.М. 37   

    Прунько І.Б. 200   

Б  К      

Баглай А.В. 47 Калач И.В. 156 Р    

Баланцев С.А. 52 Керимов Р.Р. 177 Ренкас А.А. 170   

Батсайхан Жанар 151 Кипин М.М. 47     

Бєлецька О.М. 137 Клімов Е.С. 197 С    

Богатчук І.М. 200 Коваленко А.П. 132 Савелов Д.В. 29, 167   

Богданов С.А. 19 Коноваленко О.Д. 94, 97, Савенкова Ю.В. 21   

Боженко Т.А. 40   99, 106 Саленко О.Ф. 60   

Будній О. 197 Король К.С. 113 Саленко Ю.С. 153   

Бурлига М.Б. 181 Король С.О. 102, 113 Сасов О.О. 35   

Бучак Н.О. 139  123, 128 Свичинский С.В. 86   

  Костьян Н.Л. 77 Святодух О.Ю. 50   

В  Красота М.В. 56, 195 Сорокун Ю.В. 97   

Вакуленко Р.А. 161 Кристопчук М.Є. 137 Стаднік В.М. 184   

Войтевич В.В. 54 Кузев И.О. 19     

Волоковий В.О. 52 Кулинич В.Д. 8, 32     

Волошин Д.І. 80 Кухар В.В. 14     

Воробйов В.В. 40, 179       

Воробйова Л.Д. 40, 179       

 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. 

Оргкомітет залишає за собою право під час конференції вносити зміни до програми 

роботи конференції, анулювати або проводити перерозподіл доповідей за секціями. 


